องค์ ความรู้ ผลการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมแห่ งชาติ
จากการดาเนินกระบวนการทางวิชาการและประเมินผล
การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่ งชาติ ครั ง้ ที่ 10
ปี งบประมาณ 2562

โดย ศูนย์ คุณธรรม (องค์ การมหาชน)
ร่ วมกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.อริศรา เล็กสรรเสริญ และคณะ
คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คํานํา
จากการที่รัฐบาลมียุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 20 ป โดยมีเปาหมายใหประเทศไทย มั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน ประกอบกับยุทธศาสตรการขับเคลื่อนแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแห งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ.
2559-2564 เพื่อสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทย ทําใหศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) ซึ่งเปน
หนวยงานที่มีบทบาทในการสงเสริม เชื่อมประสานการรวมพลังกลุมเครือขายทุกภาคสวนของสังคม ใน
การพั ฒ นาสื่อ องค ค วามรู นวั ต กรรมเพื่ อ ส ง เสริม พั ฒ นาคุ ณ ธรรมความดี ที่ เหมาะสมกั บ บริบ ทของ
สังคมไทย โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสงเสริมคุณ ธรรมแหงชาติ ใหจัดสมัชชาคุณธรรม
แห งชาติ เพื่ อ เป น เวที ก ลางของการเชื่ อ มโยงประสานความรวมมื อ ระหว า งหน วยงาน องคก ร ภาคี
เครือขายคุณธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ทั้งในสวนกลางและสวน
ภูมิภาค ในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทยใหมีการขยายผลอยางกวางขวางสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติและการปฏิรปู ประเทศที่เกี่ยวของดานคุณธรรม
สํา หรับ ในป ง บประมาณ 2562 นี้ เป น การจั ด งานสมั ช ชาคุ ณ ธรรมแห ง ชาติ ครั้ งที่ 10 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเปนเวทีกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู เชื่อมโยงเครือขาย และนําเสนอผลเชิงรูปธรรมดาน
การสงเสริมคุณธรรมของหนวยงาน องคกร ภาคสวนตาง ๆ รวมถึงสรางกระแสใหเกิดความตระหนักและ
ตื่นตัวในการขับเคลื่อนคุณธรรม ภายใตแนวคิด “1 ทศวรรษ สรางสังคมคุณธรรม: วินัยคน สะทอนวินัย
ชาติ” และเพื่อ ให การจัด งานดังกลาวมีป ระสิทธิภาพตามวัตถุป ระสงค การจัด งาน จึงจํา เป น ตอ งมี การ
ดําเนินงานดานวิชาการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10 โดยเปนการ
ดําเนินงานตามกระบวนการทางวิชาการในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูกอนวัน งานและในวันงาน รวมทั้งการ
สัง เคราะห ข อ มู ล สถานการณ ท างสั งคมที่ เกี่ ย วข อ งเพื่ อ นํ า เข า สู เวที ข องการจั ด งาน และดํ า เนิ น การ
ประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10 ระหวางวัน ที่ 2-3 กรกฎาคม 2562 ณ ศูน ย
วัฒนธรรมแหงประเทศไทย
รายงานฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการการดําเนินกระบวนการทางวิช าการ และประเมินผล
การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10 ปงบประมาณ 2562 โดยเปนเอกสารสรุปผลกระบวนการ
และประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10 เพื่ อนําไปสูขอเสนอแนะตอแนวทางการ
ขับเคลื่อ นคุณ ธรรมของสังคมไทย และการตัดสินใจในการที่จะพัฒ นาและยกระดับการจัดงานสมั ชชา
คุณ ธรรมตอ ไปในอนาคต โดยการจั ด ทํ า เอกสารรายงานฉบั บ นี้ ไดรับ ความอนุเคราะห อ ย า งดี ยิ่ ง จาก
คณะกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ผูอํานวยการศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) บุคลากรของ
ศูน ยคุ ณ ธรรม (องค การมหาชน) องคก รภาคี และกลุม เครือข า ยที่ รว มเวที เตรีย มการจั ด งานสมั ช ชา
คุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10 ที่ไดใหการสนับสนุนขอมูลในสวนตาง ๆ ทางทีมวิชาการขอขอบคุณเปนอยางสูง
และหวังวารายงานฉบับนี้จะมีประโยชนตอการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมในระยะตอไป
ทีมวิชาการมหาวิทยาลัยมหิดล
สิงหาคม 2562
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การประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
การจัดงานสมัชชาคุณ ธรรมแห่ งชาติ ครั้งที่ 10 ปีงบประมาณ 2562 ศูนย์คุณ ธรรม (องค์การ
มหาชน) ได้ดาเนินการร่วมกับองค์กรภาคี รวม 132 องค์กร ภายใต้แนวคิดหลัก “1 ทศวรรษ สร้างสังคม
คุณธรรม: วินัยคน สะท้อนวินัยชาติ ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย จากฐานข้อมูล การลงทะเบี ยนเข้าร่ว มงานฯ พบว่ามีภ าคี องค์กรร่ว มจัดงานทั้ งสิ้ น 132
หน่วยงาน มีผู้สนใจเข้าร่วมงานจาก 6 ภาคีเครือข่าย ทั้งเครือข่ายองค์กรภาครัฐ เครือข่ายองค์กรภาค
ธุรกิจเอกชน เครือข่ายองค์กรภาคการศึกษา เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว และเด็ก
และเยาวชน เครือข่ายองค์กรภาคศาสนา เครือข่ายองค์กรภาคสื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป ทั้งสองวัน
จานวน 4,086 คน จาก 937 หน่วยงาน โดยมีภ าคีเครือข่ายร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ที่มีเนื้อหาด้าน
กระบวนการส่งเสริมคุณธรรม และนาเสนอผลงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจานวน 87 บูธ
การประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่ งชาติ ครั้งที่ 10 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผล
กระบวนการการดาเนินงานของกิจกรรมหลักที่จัดในงาน และผลลัพธ์ของการจัดงาน ในด้านประสิทธิภาพ
ด้านประสิทธิผล ด้านความสาเร็จ และด้านคุณค่าของงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน เพื่อ
เป็นแนวทางในการปรับปรุงกิจกรรมการจัดงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป
การประเมินผลครั้งนี้ได้ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ระหว่าง
วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2562 ณ ศู นย์ วัฒนธรรมแห่ งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร โดยวิธีการส ารวจด้ วย
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 450 ตัวอย่าง ร่วมกับการสังเกตการจัดนิทรรศการ จานวน 5 โซน
และการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก กับผู้เข้าร่วมงาน จานวน 35 คน สรุปผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะได้ดังนี้

สรุปผลกำรประเมิน
1. ผลกำรประเมิ น กระบวนกำรด ำเนิ น งำนในภำพรวมของกำรจั ด งำนสมั ช ชำคุ ณ ธรรม
แห่งชำติ ครั้งที่ 10
กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
เฉลี่ย 40 ปี จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี เป็นเครือข่ายองค์กรภาครัฐ ร้อยละ 56.89 ไม่เคยเข้า
ร่วมงาน ร้อยละ 58.44 ผู้ที่เคยเข้าร่วมงานมีการนาความรู้จากการร่วมงานไปใช้ประโยชน์ เหตุผลสาคัญที่
ทาให้ ตัดสิ น ใจเข้าร่วมงานของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าส่ว นใหญ่ ได้รับเชิญ เข้าร่วมกิจกรรมหรือหน่วยงาน
มอบหมาย
ในการเข้าร่วมงาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ โดยเป็นกิจกรรมการ
ขับ เคลื่อนเชิงนโยบาย การปาฐกถาพิเศษ “การขับเคลื่อนคุณ ธรรมสู่ ชุมชน” มากที่สุ ด รองลงมา คือ
กิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอและแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย สาหรับผู้ที่เข้า
ร่วมในแต่ละกิจกรรม เห็นว่าทุกกิจกรรมมีความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรมและการนาไปใช้
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ข

ประโยชน์อยู่ในระดับมาก ซึ่งกิจกรรมเวทีผู้สร้างแรงบันดาลใจ “วินัยคน สะท้อนวินัยชาติ” เป็นกิจกรรมที่
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีกระบวนการจัดที่มีความเหมาะสมมากที่สุด ส่วนกิจกรรมการจัดนิทรรศการโซนที่ 3
การขับเคลื่อนคุณธรรมขององค์เครือข่าย 6 เครือข่าย เป็นกิจกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ ได้มาก
ที่สุด
สาหรับความเหมาะสมของกระบวนการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติในภาพรวมนั้น พบว่า
กลุ่ ม ตั ว อย่ างที่ ได้ เข้ าร่ ว มงานสมั ช ชาคุ ณ ธรรมแห่ งชาติ เห็ น ว่ าการจั ด งานครั้ งนี้ มี ก ารจั ด ระบบการ
ลงทะเบี ย นล่ วงหน้ าและการลงทะเบียนหน้างานมีค่าคะแนนเฉลี่ ยมากที่สุ ด อยู่ในระดับมาก ในด้าน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดงาน พบว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นของการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ในประเด็น
การจัดงานครั้งนี้ส่งผลให้เครือข่ายเกิดความตื่นตัวเรื่องคุณธรรมและมีปฏิบัติการร่วมของเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนคุณธรรมคุณธรรมด้านวินัย ตามบริบทของตนเอง โดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นน้อยกว่าด้านอื่น ๆ คือ
การเข้าร่วมงานครั้งนี้ได้ก่อให้เกิดเครือข่ายในการขับเคลื่อนคุณธรรมเพิ่มขึ้น และเกิดการเชื่อมโยงการ
ทางานร่วมกันระหว่างเครือข่าย
ในด้านคุณค่าที่เกิดขึ้นจากการจัดงานฯ พบว่าส่วนใหญ่เห็นว่าคุณค่าที่เกิดขึ้นในด้านการสร้างการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนต่อการขับเคลื่อนคุณธรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดับมาก โดยคุณ
ค่าที่เกิดขึ้นน้อยกว่าด้านอื่น ๆ คือ คุณค่าด้านการส่งเสริมงานวิจัยและวิชาการเพื่อสร้างสังคมคุณธรรม
2. ผลกำรประเมินกระบวนกำรดำเนินงำนและผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรจัดงำนสมัชชำคุณ ธรรม
แห่งชำติ ครั้งที่ 10
2.1. สรุปกำรประเมินผลกระบวนกำรดำเนินงำนและผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรจัดงำน
1. กระบวนกำรดำเนิ น งำนของกำรจั ด งำน
1.1 กำรออกแบบกิ จ กรรมกำรเรี ย นรู้
ในภาพรวมด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประเด็นเนื้อหาของกิจกรรมนาไปสู่การบรรลุ
วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด งาน มี ค่ าคะแนนอยู่ ในระดั บ มาก โดยการจั ด ให้ มี กิ จ กรรมที่ เหมาะสมและ
สอดคล้องกับกรอบแนวคิดหลัก (Theme) ของการจัดงานที่เน้นการขับเคลื่อนคุณธรรม “วินัยคน สะท้อน
วินัยชาติ” มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด
1.2 กำรจัดงำนภำพรวมในด้ำนกำรลงทะเบียน กำรประสำนงำน สถำนที่ และกำรอำนวย
ควำมสะดวก
ภาพรวมในด้ า นการลงทะเบี ย น การประสานงาน สถานที่ และการอานวยความสะดวก
มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ความเหมาะสมอยู่ ใ นระดั บ มาก
2. ผลลั พ ธ์ ข องกำรจั ด งำน
2.1 ด้ ำ นประสิ ท ธิ ภ ำพ
การจั ด งานครั้ ง นี้ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามเห็ น ว่ า ประโยชน์ที่ได้รับคุ้มค่ากับเวลาและค่าใช้จ่าย
ที่มาร่วมงาน
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2.2 ด้ ำ นประสิ ท ธิ ผ ล
2.2.1 กลุ่ ม เป้ ำ หมำยและผู้ เ กี่ ย วข้ อ งเกิ ด ควำมตระหนั ก และตื่ น ตั ว ในกำรขั บ เคลื่ อ น
คุ ณ ธรรม โดยเฉพำะคุ ณ ธรรมด้ ำ นวิ นั ย
การประเมินผลลัพธ์ของการจัดงานด้านประสิทธิ ผล พบว่ากิจกรรมส่งผลให้เครือข่ายเกิดความ
ตื่นตัวเรื่องคุณธรรมและมีปฏิบัติการร่วมของเครือข่ายในการขับเคลื่อนคุณธรรมด้านวินัย ตามบริบทของ
ตนเอง มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
2.2.2 กลุ่มเป้ำหมำยและผู้เกี่ยวข้องที่เข้ำ ร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ มีองค์ควำมรู้ที่นำไปสู่กำรร่วม
กำหนดแนวทำงและรูป ธรรมกำรส่งเสริมคุณ ธรรมตำมประเด็น และพื้ น ที่ ที่เป็ น ฉัน ทำมติร่ วมของ
หน่วยงำน องค์กรภำคส่วนต่ำง ๆ
การประเมินผลลัพธ์ของการจัดงานด้านประสิทธิผล พบว่าระดับความเหมาะสมขององค์ความรู้ที่
ได้รับจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่นาไปสู่การร่วมกาหนดแนวทางและรูปธรรมการส่งเสริมคุณธรรมตามประเด็น
และพื้นที่ที่เป็นฉันทามติร่วมของหน่วยงาน องค์กรภาคส่วนต่าง ๆ มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
2.2.3 กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงำน องค์กรภำค
ส่วนต่ำง ๆ เพื่อร่วมขับเคลื่อนคุณธรรม
โดยภาพรวมผลลัพธ์ของการจัดงาน ด้านประสิทธิผลในประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนาองค์
ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน องค์กรภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อร่วมขับเคลื่อนคุณธรรม มีค่าคะแนน
เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
2.2.4 กำรเชื่อมโยงกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงสมำชิกของแต่ละเครือข่ำย
การประเมินผลลัพธ์ของการจัดงานด้านประสิทธิผล พบว่าการจัดงานก่อให้เกิดเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนคุณธรรมเพิ่มขึ้น และเกิดการเชื่อมโยงการทางานร่วมกันระหว่างเครือข่าย โดยมีค่าคะแนน
เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
2.3 ด้ ำ นควำมสำเร็ จ
ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมงำน
ระดับความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดงานมีผลการประเมิน โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
3. คุณค่ำของคุณค่ำของงำนสมัชชำคุณธรรมแห่งชำติ ครั้งที่ 10
การจัดงานครั้งนี้ คุณค่าของการจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ในภาพรวม มีความ
เหมาะสมในระดับมาก โดยมีคุณค่าด้านการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนต่อการขับเคลื่อนคุณธรรม
มี ค่ าคะแนนเฉลี่ ย มากที่ สุ ด รองลงมา คื อ คุ ณ ค่ าด้ านเกิ ด การน านโยบายด้ านคุ ณ ธรรม จริย ธรรมที่
สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาตินาสู่การพัฒนา ต่อยอดและขยายผลในระดับองค์กร/
พื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในระดับต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น
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4. เปรียบเทียบผลกำรประเมินประเด็นหลักของกระบวนกำรดำเนินงำนและผลลัพธ์ที่ได้จำก
กำรจัดงำนสมัชชำคุณธรรมแห่งชำติ
เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินประเด็นหลักของกระบวนการดาเนินงานและผลลัพธ์ที่ได้จากการ
จัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ พบว่าทุกประเด็นหลักผลการประเมินมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาแยกรายประเด็น พบว่าผลลัพธ์ของการจัดงานในด้านประสิทธิผล ประเด็นกลุ่มเป้าหมายและ
ผู้เกี่ยวข้องเกิดความตระหนั กและตื่นตั วในการขับ เคลื่ อนคุณ ธรรม โดยเฉพาะคุณ ธรรมด้านวินัยมีค่า
คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด โดยที่ด้านประสิทธิผลประเด็นการเชื่อมโยงการทางานร่วมกันระหว่างสมาชิกของ
แต่ละเครือข่ายมีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด

ข้อเสนอแนะ
1. ด้ำนภำพรวมของกำรจัดงำน มีประเด็นที่ควรพิจารณา ดังนี้
1) เพื่อให้การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ เป็นงานในระดับชาติที่ทุกภาคีเครือข่ายต้องเข้ามา
มีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพในการดาเนินการร่วมกัน ดังนั้นการวิเคราะห์องค์ประกอบของกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมงานอาจต้องมีความหลากหลายจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับแนวคิด ของงาน ซึ่งควร
มีการกระจายในทุกภาคส่วน โดยกลุ่มคนที่ร่วมขับเคลื่อนควรมีทุกระดับ
2) ออกแบบการจัดกิจกรรมให้มีกระบวนการสร้างการเชื่อมโยงเครือข่ายที่เป็นรูปธรรม และการ
เสริมพลังเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมขับเคลื่อนคุณธรรม เช่น การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้ระหว่าง
เครือข่าย การติดต่อสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาระหว่างเครือข่าย และสานพลังของภาคี
เครือข่าย
3) การพัฒนารูปแบบการจัดงานและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทุกกิจกรรมควรต้องสามารถสื่อสาร
และเชื่อมโยงไปสู่แนวคิดหลักของการจัดงานได้ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่ วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุก
ภาคส่วนในการมาร่วมเป็นกลไกการขับเคลื่อนคุณธรรม การติดตามประเมินผล และขยายภาคีเครือข่าย
ความร่วมมือให้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีการยกระดับการจัดงานให้เกิดคุณค่าของการจัดงานสมัชชาคุณธรรม
แห่งชาติ โดยเฉพาะในด้านการส่งเสริมงานวิจัยและวิชาการเพื่อสร้างสังคมคุณธรรม
4) ควรสนับสนุนให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ และสร้างองค์ความรู้จากการปฏิบัติงานจริง
ของภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในพื้นที่ ต่อการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย
2. ด้ำนกิจกรรมวิชำกำรและกำรจัดนิทรรศกำร มีประเด็นที่ควรพิจารณา ดังนี้
1) สถานที่จัดงาน ควรมีความเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมงานวิชาการ “สมัชชาคุณธรรม” และ
งานแสดงผลงาน “ตลาดนัดคุณธรรม” และควรเป็นสถานที่ที่บุคคลทั่วไป ทั้งเด็ก และเยาวชน สามารถ
เข้าถึงได้ง่ายต่อการเข้าร่วมกิจกรรม และการเดินทางมาร่วมงานได้สะดวก
2) การยกระดับ กิ จ กรรม ควรมี ก ารน าเสนอผลการขั บ เคลื่ อ นตามประกาศเจตนารมณ์ ข อง
เครือข่ายสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ผ่านมา โดยอาจจัดเป็นกิจกรรมวิชาการมีกระบวนการรายงาน
อย่างเป็นระบบ โดยแสดงผลการดาเนินงานที่เป็นรูปธรรม ร่วมกับประเด็นของการได้รับการตอบสนอง
จากรัฐบาล

จ
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1.1 ผลการประเมิน กระบวนการดํ า เนิ น งานในภาพรวมของการจั ด งานสมั ช ชา
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1.2 ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานกิจกรรมการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย และ
กิ จกรรมการจัดการความรูแ ละเวที ทางวิช าการของการจัด งานสมั ช ชาคุณ ธรรม
แหงชาติ ครั้งที่ 10
1.3 ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานกิจกรรมการจัดนิทรรศการ ของการจัด
งานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10
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งานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10
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โดย ศูนย์ คุณธรรม (องค์ การมหาชน)
ร่ วมกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.อริศรา เล็กสรรเสริญ และคณะ
คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คํานํา
จากการที่รัฐบาลมียุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 20 ป โดยมีเปาหมายใหประเทศไทย มั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน ประกอบกับยุทธศาสตรการขับเคลื่อนแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแห งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ.
2559-2564 เพื่อสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทย ทําใหศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) ซึ่งเปน
หนวยงานที่มีบทบาทในการสงเสริม เชื่อมประสานการรวมพลังกลุมเครือขายทุกภาคสวนของสังคม ใน
การพั ฒ นาสื่อ องค ค วามรู นวั ต กรรมเพื่ อ ส ง เสริม พั ฒ นาคุ ณ ธรรมความดี ที่ เหมาะสมกั บ บริบ ทของ
สังคมไทย โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสงเสริมคุณ ธรรมแหงชาติ ใหจัดสมัชชาคุณธรรม
แห งชาติ เพื่ อ เป น เวที ก ลางของการเชื่ อ มโยงประสานความรวมมื อ ระหว า งหน วยงาน องคก ร ภาคี
เครือขายคุณธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ทั้งในสวนกลางและสวน
ภูมิภาค ในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทยใหมีการขยายผลอยางกวางขวางสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติและการปฏิรปู ประเทศที่เกี่ยวของดานคุณธรรม
สํา หรับ ในป ง บประมาณ 2562 นี้ เป น การจั ด งานสมั ช ชาคุ ณ ธรรมแห ง ชาติ ครั้ งที่ 10 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเปนเวทีกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู เชื่อมโยงเครือขาย และนําเสนอผลเชิงรูปธรรมดาน
การสงเสริมคุณธรรมของหนวยงาน องคกร ภาคสวนตาง ๆ รวมถึงสรางกระแสใหเกิดความตระหนักและ
ตื่นตัวในการขับเคลื่อนคุณธรรม ภายใตแนวคิด “1 ทศวรรษ สรางสังคมคุณธรรม: วินัยคน สะทอนวินัย
ชาติ” และเพื่อ ให การจัด งานดังกลาวมีป ระสิทธิภาพตามวัตถุป ระสงค การจัด งาน จึงจํา เป น ตอ งมี การ
ดําเนินงานดานวิชาการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10 โดยเปนการ
ดําเนินงานตามกระบวนการทางวิชาการในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูกอนวัน งานและในวันงาน รวมทั้งการ
สัง เคราะห ข อ มู ล สถานการณ ท างสั งคมที่ เกี่ ย วข อ งเพื่ อ นํ า เข า สู เวที ข องการจั ด งาน และดํ า เนิ น การ
ประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10 ระหวางวัน ที่ 2-3 กรกฎาคม 2562 ณ ศูน ย
วัฒนธรรมแหงประเทศไทย
รายงานฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการการดําเนินกระบวนการทางวิช าการ และประเมินผล
การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10 ปงบประมาณ 2562 โดยเปนเอกสารสรุปผลกระบวนการ
และประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10 เพื่ อนําไปสูขอเสนอแนะตอแนวทางการ
ขับเคลื่อ นคุณ ธรรมของสังคมไทย และการตัดสินใจในการที่จะพัฒ นาและยกระดับการจัดงานสมั ชชา
คุณ ธรรมตอ ไปในอนาคต โดยการจั ด ทํ า เอกสารรายงานฉบั บ นี้ ไดรับ ความอนุเคราะห อ ย า งดี ยิ่ ง จาก
คณะกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ผูอํานวยการศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) บุคลากรของ
ศูน ยคุ ณ ธรรม (องค การมหาชน) องคก รภาคี และกลุม เครือข า ยที่ รว มเวที เตรีย มการจั ด งานสมั ช ชา
คุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10 ที่ไดใหการสนับสนุนขอมูลในสวนตาง ๆ ทางทีมวิชาการขอขอบคุณเปนอยางสูง
และหวังวารายงานฉบับนี้จะมีประโยชนตอการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมในระยะตอไป
ทีมวิชาการมหาวิทยาลัยมหิดล
สิงหาคม 2562
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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
การจัดงานสมัชชาคุณ ธรรมแห่ งชาติ ครั้งที่ 10 ปีงบประมาณ 2562 ศูนย์คุณ ธรรม (องค์การ
มหาชน) ได้ดาเนินการร่วมกับองค์กรภาคี รวม 132 องค์กร ภายใต้แนวคิดหลัก “1 ทศวรรษ สร้างสังคม
คุณธรรม: วินัยคน สะท้อนวินัยชาติ ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย จากฐานข้อมูล การลงทะเบี ยนเข้าร่ว มงานฯ พบว่ามีภ าคี องค์กรร่ว มจัดงานทั้ งสิ้ น 132
หน่วยงาน มีผู้สนใจเข้าร่วมงานจาก 6 ภาคีเครือข่าย ทั้งเครือข่ายองค์กรภาครัฐ เครือข่ายองค์กรภาค
ธุรกิจเอกชน เครือข่ายองค์กรภาคการศึกษา เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว และเด็ก
และเยาวชน เครือข่ายองค์กรภาคศาสนา เครือข่ายองค์กรภาคสื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป ทั้งสองวัน
จานวน 4,086 คน จาก 937 หน่วยงาน โดยมีภ าคีเครือข่ายร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ที่มีเนื้อหาด้าน
กระบวนการส่งเสริมคุณธรรม และนาเสนอผลงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจานวน 87 บูธ
การประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่ งชาติ ครั้งที่ 10 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผล
กระบวนการการดาเนินงานของกิจกรรมหลักที่จัดในงาน และผลลัพธ์ของการจัดงาน ในด้านประสิทธิภาพ
ด้านประสิทธิผล ด้านความสาเร็จ และด้านคุณค่าของงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน เพื่อ
เป็นแนวทางในการปรับปรุงกิจกรรมการจัดงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป
การประเมินผลครั้งนี้ได้ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ระหว่าง
วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2562 ณ ศู นย์ วัฒนธรรมแห่ งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร โดยวิธีการส ารวจด้ วย
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 450 ตัวอย่าง ร่วมกับการสังเกตการจัดนิทรรศการ จานวน 5 โซน
และการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก กับผู้เข้าร่วมงาน จานวน 35 คน สรุปผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะได้ดังนี้

สรุปผลกำรประเมิน
1. ผลกำรประเมิ น กระบวนกำรด ำเนิ น งำนในภำพรวมของกำรจั ด งำนสมั ช ชำคุ ณ ธรรม
แห่งชำติ ครั้งที่ 10
กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
เฉลี่ย 40 ปี จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี เป็นเครือข่ายองค์กรภาครัฐ ร้อยละ 56.89 ไม่เคยเข้า
ร่วมงาน ร้อยละ 58.44 ผู้ที่เคยเข้าร่วมงานมีการนาความรู้จากการร่วมงานไปใช้ประโยชน์ เหตุผลสาคัญที่
ทาให้ ตัดสิ น ใจเข้าร่วมงานของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าส่ว นใหญ่ ได้รับเชิญ เข้าร่วมกิจกรรมหรือหน่วยงาน
มอบหมาย
ในการเข้าร่วมงาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ โดยเป็นกิจกรรมการ
ขับ เคลื่อนเชิงนโยบาย การปาฐกถาพิเศษ “การขับเคลื่อนคุณ ธรรมสู่ ชุมชน” มากที่สุ ด รองลงมา คือ
กิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอและแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย สาหรับผู้ที่เข้า
ร่วมในแต่ละกิจกรรม เห็นว่าทุกกิจกรรมมีความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรมและการนาไปใช้
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ประโยชน์อยู่ในระดับมาก ซึ่งกิจกรรมเวทีผู้สร้างแรงบันดาลใจ “วินัยคน สะท้อนวินัยชาติ” เป็นกิจกรรมที่
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีกระบวนการจัดที่มีความเหมาะสมมากที่สุด ส่วนกิจกรรมการจัดนิทรรศการโซนที่ 3
การขับเคลื่อนคุณธรรมขององค์เครือข่าย 6 เครือข่าย เป็นกิจกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ ได้มาก
ที่สุด
สาหรับความเหมาะสมของกระบวนการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติในภาพรวมนั้น พบว่า
กลุ่ ม ตั ว อย่ างที่ ได้ เข้ าร่ ว มงานสมั ช ชาคุ ณ ธรรมแห่ งชาติ เห็ น ว่ าการจั ด งานครั้ งนี้ มี ก ารจั ด ระบบการ
ลงทะเบี ย นล่ วงหน้ าและการลงทะเบียนหน้างานมีค่าคะแนนเฉลี่ ยมากที่สุ ด อยู่ในระดับมาก ในด้าน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดงาน พบว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นของการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ในประเด็น
การจัดงานครั้งนี้ส่งผลให้เครือข่ายเกิดความตื่นตัวเรื่องคุณธรรมและมีปฏิบัติการร่วมของเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนคุณธรรมคุณธรรมด้านวินัย ตามบริบทของตนเอง โดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นน้อยกว่าด้านอื่น ๆ คือ
การเข้าร่วมงานครั้งนี้ได้ก่อให้เกิดเครือข่ายในการขับเคลื่อนคุณธรรมเพิ่มขึ้น และเกิดการเชื่อมโยงการ
ทางานร่วมกันระหว่างเครือข่าย
ในด้านคุณค่าที่เกิดขึ้นจากการจัดงานฯ พบว่าส่วนใหญ่เห็นว่าคุณค่าที่เกิดขึ้นในด้านการสร้างการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนต่อการขับเคลื่อนคุณธรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดับมาก โดยคุณ
ค่าที่เกิดขึ้นน้อยกว่าด้านอื่น ๆ คือ คุณค่าด้านการส่งเสริมงานวิจัยและวิชาการเพื่อสร้างสังคมคุณธรรม
2. ผลกำรประเมินกระบวนกำรดำเนินงำนและผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรจัดงำนสมัชชำคุณ ธรรม
แห่งชำติ ครั้งที่ 10
2.1. สรุปกำรประเมินผลกระบวนกำรดำเนินงำนและผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรจัดงำน
1. กระบวนกำรดำเนิ น งำนของกำรจั ด งำน
1.1 กำรออกแบบกิ จ กรรมกำรเรี ย นรู้
ในภาพรวมด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประเด็นเนื้อหาของกิจกรรมนาไปสู่การบรรลุ
วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด งาน มี ค่ าคะแนนอยู่ ในระดั บ มาก โดยการจั ด ให้ มี กิ จ กรรมที่ เหมาะสมและ
สอดคล้องกับกรอบแนวคิดหลัก (Theme) ของการจัดงานที่เน้นการขับเคลื่อนคุณธรรม “วินัยคน สะท้อน
วินัยชาติ” มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด
1.2 กำรจัดงำนภำพรวมในด้ำนกำรลงทะเบียน กำรประสำนงำน สถำนที่ และกำรอำนวย
ควำมสะดวก
ภาพรวมในด้ า นการลงทะเบี ย น การประสานงาน สถานที่ และการอานวยความสะดวก
มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ความเหมาะสมอยู่ ใ นระดั บ มาก
2. ผลลั พ ธ์ ข องกำรจั ด งำน
2.1 ด้ ำ นประสิ ท ธิ ภ ำพ
การจั ด งานครั้ ง นี้ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามเห็ น ว่ า ประโยชน์ที่ได้รับคุ้มค่ากับเวลาและค่าใช้จ่าย
ที่มาร่วมงาน
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2.2 ด้ ำ นประสิ ท ธิ ผ ล
2.2.1 กลุ่ ม เป้ ำ หมำยและผู้ เ กี่ ย วข้ อ งเกิ ด ควำมตระหนั ก และตื่ น ตั ว ในกำรขั บ เคลื่ อ น
คุ ณ ธรรม โดยเฉพำะคุ ณ ธรรมด้ ำ นวิ นั ย
การประเมินผลลัพธ์ของการจัดงานด้านประสิทธิ ผล พบว่ากิจกรรมส่งผลให้เครือข่ายเกิดความ
ตื่นตัวเรื่องคุณธรรมและมีปฏิบัติการร่วมของเครือข่ายในการขับเคลื่อนคุณธรรมด้านวินัย ตามบริบทของ
ตนเอง มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
2.2.2 กลุ่มเป้ำหมำยและผู้เกี่ยวข้องที่เข้ำ ร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ มีองค์ควำมรู้ที่นำไปสู่กำรร่วม
กำหนดแนวทำงและรูป ธรรมกำรส่งเสริมคุณ ธรรมตำมประเด็น และพื้ น ที่ ที่เป็ น ฉัน ทำมติร่ วมของ
หน่วยงำน องค์กรภำคส่วนต่ำง ๆ
การประเมินผลลัพธ์ของการจัดงานด้านประสิทธิผล พบว่าระดับความเหมาะสมขององค์ความรู้ที่
ได้รับจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่นาไปสู่การร่วมกาหนดแนวทางและรูปธรรมการส่งเสริมคุณธรรมตามประเด็น
และพื้นที่ที่เป็นฉันทามติร่วมของหน่วยงาน องค์กรภาคส่วนต่าง ๆ มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
2.2.3 กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงำน องค์กรภำค
ส่วนต่ำง ๆ เพื่อร่วมขับเคลื่อนคุณธรรม
โดยภาพรวมผลลัพธ์ของการจัดงาน ด้านประสิทธิผลในประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนาองค์
ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน องค์กรภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อร่วมขับเคลื่อนคุณธรรม มีค่าคะแนน
เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
2.2.4 กำรเชื่อมโยงกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงสมำชิกของแต่ละเครือข่ำย
การประเมินผลลัพธ์ของการจัดงานด้านประสิทธิผล พบว่าการจัดงานก่อให้เกิดเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนคุณธรรมเพิ่มขึ้น และเกิดการเชื่อมโยงการทางานร่วมกันระหว่างเครือข่าย โดยมีค่าคะแนน
เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
2.3 ด้ ำ นควำมสำเร็ จ
ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมงำน
ระดับความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดงานมีผลการประเมิน โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
3. คุณค่ำของคุณค่ำของงำนสมัชชำคุณธรรมแห่งชำติ ครั้งที่ 10
การจัดงานครั้งนี้ คุณค่าของการจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ในภาพรวม มีความ
เหมาะสมในระดับมาก โดยมีคุณค่าด้านการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนต่อการขับเคลื่อนคุณธรรม
มี ค่ าคะแนนเฉลี่ ย มากที่ สุ ด รองลงมา คื อ คุ ณ ค่ าด้ านเกิ ด การน านโยบายด้ านคุ ณ ธรรม จริย ธรรมที่
สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาตินาสู่การพัฒนา ต่อยอดและขยายผลในระดับองค์กร/
พื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในระดับต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น
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4. เปรียบเทียบผลกำรประเมินประเด็นหลักของกระบวนกำรดำเนินงำนและผลลัพธ์ที่ได้จำก
กำรจัดงำนสมัชชำคุณธรรมแห่งชำติ
เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินประเด็นหลักของกระบวนการดาเนินงานและผลลัพธ์ที่ได้จากการ
จัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ พบว่าทุกประเด็นหลักผลการประเมินมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาแยกรายประเด็น พบว่าผลลัพธ์ของการจัดงานในด้านประสิทธิผล ประเด็นกลุ่มเป้าหมายและ
ผู้เกี่ยวข้องเกิดความตระหนั กและตื่นตั วในการขับ เคลื่ อนคุณ ธรรม โดยเฉพาะคุณ ธรรมด้านวินัยมีค่า
คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด โดยที่ด้านประสิทธิผลประเด็นการเชื่อมโยงการทางานร่วมกันระหว่างสมาชิกของ
แต่ละเครือข่ายมีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด

ข้อเสนอแนะ
1. ด้ำนภำพรวมของกำรจัดงำน มีประเด็นที่ควรพิจารณา ดังนี้
1) เพื่อให้การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ เป็นงานในระดับชาติที่ทุกภาคีเครือข่ายต้องเข้ามา
มีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพในการดาเนินการร่วมกัน ดังนั้นการวิเคราะห์องค์ประกอบของกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมงานอาจต้องมีความหลากหลายจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับแนวคิด ของงาน ซึ่งควร
มีการกระจายในทุกภาคส่วน โดยกลุ่มคนที่ร่วมขับเคลื่อนควรมีทุกระดับ
2) ออกแบบการจัดกิจกรรมให้มีกระบวนการสร้างการเชื่อมโยงเครือข่ายที่เป็นรูปธรรม และการ
เสริมพลังเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมขับเคลื่อนคุณธรรม เช่น การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้ระหว่าง
เครือข่าย การติดต่อสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาระหว่างเครือข่าย และสานพลังของภาคี
เครือข่าย
3) การพัฒนารูปแบบการจัดงานและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทุกกิจกรรมควรต้องสามารถสื่อสาร
และเชื่อมโยงไปสู่แนวคิดหลักของการจัดงานได้ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่ วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุก
ภาคส่วนในการมาร่วมเป็นกลไกการขับเคลื่อนคุณธรรม การติดตามประเมินผล และขยายภาคีเครือข่าย
ความร่วมมือให้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีการยกระดับการจัดงานให้เกิดคุณค่าของการจัดงานสมัชชาคุณธรรม
แห่งชาติ โดยเฉพาะในด้านการส่งเสริมงานวิจัยและวิชาการเพื่อสร้างสังคมคุณธรรม
4) ควรสนับสนุนให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ และสร้างองค์ความรู้จากการปฏิบัติงานจริง
ของภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในพื้นที่ ต่อการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย
2. ด้ำนกิจกรรมวิชำกำรและกำรจัดนิทรรศกำร มีประเด็นที่ควรพิจารณา ดังนี้
1) สถานที่จัดงาน ควรมีความเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมงานวิชาการ “สมัชชาคุณธรรม” และ
งานแสดงผลงาน “ตลาดนัดคุณธรรม” และควรเป็นสถานที่ที่บุคคลทั่วไป ทั้งเด็ก และเยาวชน สามารถ
เข้าถึงได้ง่ายต่อการเข้าร่วมกิจกรรม และการเดินทางมาร่วมงานได้สะดวก
2) การยกระดับ กิ จ กรรม ควรมี ก ารน าเสนอผลการขั บ เคลื่ อ นตามประกาศเจตนารมณ์ ข อง
เครือข่ายสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ผ่านมา โดยอาจจัดเป็นกิจกรรมวิชาการมีกระบวนการรายงาน
อย่างเป็นระบบ โดยแสดงผลการดาเนินงานที่เป็นรูปธรรม ร่วมกับประเด็นของการได้รับการตอบสนอง
จากรัฐบาล
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แหงชาติ ครั้งที่ 10
1.3 ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานกิจกรรมการจัดนิทรรศการ ของการจัด
งานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10
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สารบัญ
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
บทที่ 1 บทนํา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค
ขอบเขตของการประเมิน
บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและตัวแบบการประเมินโครงการ
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บทที่ 3 ระเบียบวิธีการประเมิน
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ประชากรและกลุมตัวอยาง
เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
บทที่ 4 ผลการประเมิน
ส ว นที่ 1 ผลการประเมิ น กระบวนการดํ า เนิ น งานการจั ด งานสมั ช ชาคุ ณ ธรรม
แหงชาติ ครั้งที่ 10
1.1 ผลการประเมิน กระบวนการดํ า เนิ น งานในภาพรวมของการจั ด งานสมั ช ชา
คุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10
1.2 ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานกิจกรรมการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย และ
กิ จกรรมการจัดการความรูแ ละเวที ทางวิช าการของการจัด งานสมั ช ชาคุณ ธรรม
แหงชาติ ครั้งที่ 10
1.3 ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานกิจกรรมการจัดนิทรรศการ ของการจัด
งานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10
สวนที่ 2 สรุปการประเมินผลกระบวนการดําเนินงานและผลลัพธที่ไดจากการจัด
งานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10
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คํานํา
จากการที่รัฐบาลมียุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 20 ป โดยมีเปาหมายใหประเทศไทย มั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน ประกอบกับยุทธศาสตรการขับเคลื่อนแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแห งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ.
2559-2564 เพื่อสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทย ทําใหศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) ซึ่งเปน
หนวยงานที่มีบทบาทในการสงเสริม เชื่อมประสานการรวมพลังกลุมเครือขายทุกภาคสวนของสังคม ใน
การพั ฒ นาสื่อ องค ค วามรู นวั ต กรรมเพื่ อ ส ง เสริม พั ฒ นาคุ ณ ธรรมความดี ที่ เหมาะสมกั บ บริบ ทของ
สังคมไทย โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสงเสริมคุณ ธรรมแหงชาติ ใหจัดสมัชชาคุณธรรม
แห งชาติ เพื่ อ เป น เวที ก ลางของการเชื่ อ มโยงประสานความรวมมื อ ระหว า งหน วยงาน องคก ร ภาคี
เครือขายคุณธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ทั้งในสวนกลางและสวน
ภูมิภาค ในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทยใหมีการขยายผลอยางกวางขวางสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติและการปฏิรปู ประเทศที่เกี่ยวของดานคุณธรรม
สํา หรับ ในป ง บประมาณ 2562 นี้ เป น การจั ด งานสมั ช ชาคุ ณ ธรรมแห ง ชาติ ครั้ งที่ 10 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเปนเวทีกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู เชื่อมโยงเครือขาย และนําเสนอผลเชิงรูปธรรมดาน
การสงเสริมคุณธรรมของหนวยงาน องคกร ภาคสวนตาง ๆ รวมถึงสรางกระแสใหเกิดความตระหนักและ
ตื่นตัวในการขับเคลื่อนคุณธรรม ภายใตแนวคิด “1 ทศวรรษ สรางสังคมคุณธรรม: วินัยคน สะทอนวินัย
ชาติ” และเพื่อ ให การจัด งานดังกลาวมีป ระสิทธิภาพตามวัตถุป ระสงค การจัด งาน จึงจํา เป น ตอ งมี การ
ดําเนินงานดานวิชาการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10 โดยเปนการ
ดําเนินงานตามกระบวนการทางวิชาการในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูกอนวัน งานและในวันงาน รวมทั้งการ
สัง เคราะห ข อ มู ล สถานการณ ท างสั งคมที่ เกี่ ย วข อ งเพื่ อ นํ า เข า สู เวที ข องการจั ด งาน และดํ า เนิ น การ
ประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10 ระหวางวัน ที่ 2-3 กรกฎาคม 2562 ณ ศูน ย
วัฒนธรรมแหงประเทศไทย
รายงานฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการการดําเนินกระบวนการทางวิช าการ และประเมินผล
การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10 ปงบประมาณ 2562 โดยเปนเอกสารสรุปผลกระบวนการ
และประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10 เพื่ อนําไปสูขอเสนอแนะตอแนวทางการ
ขับเคลื่อ นคุณ ธรรมของสังคมไทย และการตัดสินใจในการที่จะพัฒ นาและยกระดับการจัดงานสมั ชชา
คุณ ธรรมตอ ไปในอนาคต โดยการจั ด ทํ า เอกสารรายงานฉบั บ นี้ ไดรับ ความอนุเคราะห อ ย า งดี ยิ่ ง จาก
คณะกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ผูอํานวยการศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) บุคลากรของ
ศูน ยคุ ณ ธรรม (องค การมหาชน) องคก รภาคี และกลุม เครือข า ยที่ รว มเวที เตรีย มการจั ด งานสมั ช ชา
คุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10 ที่ไดใหการสนับสนุนขอมูลในสวนตาง ๆ ทางทีมวิชาการขอขอบคุณเปนอยางสูง
และหวังวารายงานฉบับนี้จะมีประโยชนตอการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมในระยะตอไป
ทีมวิชาการมหาวิทยาลัยมหิดล
สิงหาคม 2562
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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
การจัดงานสมัชชาคุณ ธรรมแห่ งชาติ ครั้งที่ 10 ปีงบประมาณ 2562 ศูนย์คุณ ธรรม (องค์การ
มหาชน) ได้ดาเนินการร่วมกับองค์กรภาคี รวม 132 องค์กร ภายใต้แนวคิดหลัก “1 ทศวรรษ สร้างสังคม
คุณธรรม: วินัยคน สะท้อนวินัยชาติ ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย จากฐานข้อมูล การลงทะเบี ยนเข้าร่ว มงานฯ พบว่ามีภ าคี องค์กรร่ว มจัดงานทั้ งสิ้ น 132
หน่วยงาน มีผู้สนใจเข้าร่วมงานจาก 6 ภาคีเครือข่าย ทั้งเครือข่ายองค์กรภาครัฐ เครือข่ายองค์กรภาค
ธุรกิจเอกชน เครือข่ายองค์กรภาคการศึกษา เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว และเด็ก
และเยาวชน เครือข่ายองค์กรภาคศาสนา เครือข่ายองค์กรภาคสื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป ทั้งสองวัน
จานวน 4,086 คน จาก 937 หน่วยงาน โดยมีภ าคีเครือข่ายร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ที่มีเนื้อหาด้าน
กระบวนการส่งเสริมคุณธรรม และนาเสนอผลงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจานวน 87 บูธ
การประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่ งชาติ ครั้งที่ 10 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผล
กระบวนการการดาเนินงานของกิจกรรมหลักที่จัดในงาน และผลลัพธ์ของการจัดงาน ในด้านประสิทธิภาพ
ด้านประสิทธิผล ด้านความสาเร็จ และด้านคุณค่าของงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน เพื่อ
เป็นแนวทางในการปรับปรุงกิจกรรมการจัดงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป
การประเมินผลครั้งนี้ได้ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ระหว่าง
วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2562 ณ ศู นย์ วัฒนธรรมแห่ งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร โดยวิธีการส ารวจด้ วย
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 450 ตัวอย่าง ร่วมกับการสังเกตการจัดนิทรรศการ จานวน 5 โซน
และการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก กับผู้เข้าร่วมงาน จานวน 35 คน สรุปผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะได้ดังนี้

สรุปผลกำรประเมิน
1. ผลกำรประเมิ น กระบวนกำรด ำเนิ น งำนในภำพรวมของกำรจั ด งำนสมั ช ชำคุ ณ ธรรม
แห่งชำติ ครั้งที่ 10
กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
เฉลี่ย 40 ปี จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี เป็นเครือข่ายองค์กรภาครัฐ ร้อยละ 56.89 ไม่เคยเข้า
ร่วมงาน ร้อยละ 58.44 ผู้ที่เคยเข้าร่วมงานมีการนาความรู้จากการร่วมงานไปใช้ประโยชน์ เหตุผลสาคัญที่
ทาให้ ตัดสิ น ใจเข้าร่วมงานของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าส่ว นใหญ่ ได้รับเชิญ เข้าร่วมกิจกรรมหรือหน่วยงาน
มอบหมาย
ในการเข้าร่วมงาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ โดยเป็นกิจกรรมการ
ขับ เคลื่อนเชิงนโยบาย การปาฐกถาพิเศษ “การขับเคลื่อนคุณ ธรรมสู่ ชุมชน” มากที่สุ ด รองลงมา คือ
กิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอและแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย สาหรับผู้ที่เข้า
ร่วมในแต่ละกิจกรรม เห็นว่าทุกกิจกรรมมีความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรมและการนาไปใช้

การประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10

ข

ประโยชน์อยู่ในระดับมาก ซึ่งกิจกรรมเวทีผู้สร้างแรงบันดาลใจ “วินัยคน สะท้อนวินัยชาติ” เป็นกิจกรรมที่
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีกระบวนการจัดที่มีความเหมาะสมมากที่สุด ส่วนกิจกรรมการจัดนิทรรศการโซนที่ 3
การขับเคลื่อนคุณธรรมขององค์เครือข่าย 6 เครือข่าย เป็นกิจกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ ได้มาก
ที่สุด
สาหรับความเหมาะสมของกระบวนการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติในภาพรวมนั้น พบว่า
กลุ่ ม ตั ว อย่ างที่ ได้ เข้ าร่ ว มงานสมั ช ชาคุ ณ ธรรมแห่ งชาติ เห็ น ว่ าการจั ด งานครั้ งนี้ มี ก ารจั ด ระบบการ
ลงทะเบี ย นล่ วงหน้ าและการลงทะเบียนหน้างานมีค่าคะแนนเฉลี่ ยมากที่สุ ด อยู่ในระดับมาก ในด้าน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดงาน พบว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นของการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ในประเด็น
การจัดงานครั้งนี้ส่งผลให้เครือข่ายเกิดความตื่นตัวเรื่องคุณธรรมและมีปฏิบัติการร่วมของเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนคุณธรรมคุณธรรมด้านวินัย ตามบริบทของตนเอง โดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นน้อยกว่าด้านอื่น ๆ คือ
การเข้าร่วมงานครั้งนี้ได้ก่อให้เกิดเครือข่ายในการขับเคลื่อนคุณธรรมเพิ่มขึ้น และเกิดการเชื่อมโยงการ
ทางานร่วมกันระหว่างเครือข่าย
ในด้านคุณค่าที่เกิดขึ้นจากการจัดงานฯ พบว่าส่วนใหญ่เห็นว่าคุณค่าที่เกิดขึ้นในด้านการสร้างการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนต่อการขับเคลื่อนคุณธรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดับมาก โดยคุณ
ค่าที่เกิดขึ้นน้อยกว่าด้านอื่น ๆ คือ คุณค่าด้านการส่งเสริมงานวิจัยและวิชาการเพื่อสร้างสังคมคุณธรรม
2. ผลกำรประเมินกระบวนกำรดำเนินงำนและผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรจัดงำนสมัชชำคุณ ธรรม
แห่งชำติ ครั้งที่ 10
2.1. สรุปกำรประเมินผลกระบวนกำรดำเนินงำนและผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรจัดงำน
1. กระบวนกำรดำเนิ น งำนของกำรจั ด งำน
1.1 กำรออกแบบกิ จ กรรมกำรเรี ย นรู้
ในภาพรวมด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประเด็นเนื้อหาของกิจกรรมนาไปสู่การบรรลุ
วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด งาน มี ค่ าคะแนนอยู่ ในระดั บ มาก โดยการจั ด ให้ มี กิ จ กรรมที่ เหมาะสมและ
สอดคล้องกับกรอบแนวคิดหลัก (Theme) ของการจัดงานที่เน้นการขับเคลื่อนคุณธรรม “วินัยคน สะท้อน
วินัยชาติ” มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด
1.2 กำรจัดงำนภำพรวมในด้ำนกำรลงทะเบียน กำรประสำนงำน สถำนที่ และกำรอำนวย
ควำมสะดวก
ภาพรวมในด้ า นการลงทะเบี ย น การประสานงาน สถานที่ และการอานวยความสะดวก
มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ความเหมาะสมอยู่ ใ นระดั บ มาก
2. ผลลั พ ธ์ ข องกำรจั ด งำน
2.1 ด้ ำ นประสิ ท ธิ ภ ำพ
การจั ด งานครั้ ง นี้ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามเห็ น ว่ า ประโยชน์ที่ได้รับคุ้มค่ากับเวลาและค่าใช้จ่าย
ที่มาร่วมงาน
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2.2 ด้ ำ นประสิ ท ธิ ผ ล
2.2.1 กลุ่ ม เป้ ำ หมำยและผู้ เ กี่ ย วข้ อ งเกิ ด ควำมตระหนั ก และตื่ น ตั ว ในกำรขั บ เคลื่ อ น
คุ ณ ธรรม โดยเฉพำะคุ ณ ธรรมด้ ำ นวิ นั ย
การประเมินผลลัพธ์ของการจัดงานด้านประสิทธิ ผล พบว่ากิจกรรมส่งผลให้เครือข่ายเกิดความ
ตื่นตัวเรื่องคุณธรรมและมีปฏิบัติการร่วมของเครือข่ายในการขับเคลื่อนคุณธรรมด้านวินัย ตามบริบทของ
ตนเอง มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
2.2.2 กลุ่มเป้ำหมำยและผู้เกี่ยวข้องที่เข้ำ ร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ มีองค์ควำมรู้ที่นำไปสู่กำรร่วม
กำหนดแนวทำงและรูป ธรรมกำรส่งเสริมคุณ ธรรมตำมประเด็น และพื้ น ที่ ที่เป็ น ฉัน ทำมติร่ วมของ
หน่วยงำน องค์กรภำคส่วนต่ำง ๆ
การประเมินผลลัพธ์ของการจัดงานด้านประสิทธิผล พบว่าระดับความเหมาะสมขององค์ความรู้ที่
ได้รับจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่นาไปสู่การร่วมกาหนดแนวทางและรูปธรรมการส่งเสริมคุณธรรมตามประเด็น
และพื้นที่ที่เป็นฉันทามติร่วมของหน่วยงาน องค์กรภาคส่วนต่าง ๆ มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
2.2.3 กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงำน องค์กรภำค
ส่วนต่ำง ๆ เพื่อร่วมขับเคลื่อนคุณธรรม
โดยภาพรวมผลลัพธ์ของการจัดงาน ด้านประสิทธิผลในประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนาองค์
ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน องค์กรภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อร่วมขับเคลื่อนคุณธรรม มีค่าคะแนน
เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
2.2.4 กำรเชื่อมโยงกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงสมำชิกของแต่ละเครือข่ำย
การประเมินผลลัพธ์ของการจัดงานด้านประสิทธิผล พบว่าการจัดงานก่อให้เกิดเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนคุณธรรมเพิ่มขึ้น และเกิดการเชื่อมโยงการทางานร่วมกันระหว่างเครือข่าย โดยมีค่าคะแนน
เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
2.3 ด้ ำ นควำมสำเร็ จ
ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมงำน
ระดับความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดงานมีผลการประเมิน โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
3. คุณค่ำของคุณค่ำของงำนสมัชชำคุณธรรมแห่งชำติ ครั้งที่ 10
การจัดงานครั้งนี้ คุณค่าของการจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ในภาพรวม มีความ
เหมาะสมในระดับมาก โดยมีคุณค่าด้านการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนต่อการขับเคลื่อนคุณธรรม
มี ค่ าคะแนนเฉลี่ ย มากที่ สุ ด รองลงมา คื อ คุ ณ ค่ าด้ านเกิ ด การน านโยบายด้ านคุ ณ ธรรม จริย ธรรมที่
สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาตินาสู่การพัฒนา ต่อยอดและขยายผลในระดับองค์กร/
พื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในระดับต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น
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4. เปรียบเทียบผลกำรประเมินประเด็นหลักของกระบวนกำรดำเนินงำนและผลลัพธ์ที่ได้จำก
กำรจัดงำนสมัชชำคุณธรรมแห่งชำติ
เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินประเด็นหลักของกระบวนการดาเนินงานและผลลัพธ์ที่ได้จากการ
จัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ พบว่าทุกประเด็นหลักผลการประเมินมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาแยกรายประเด็น พบว่าผลลัพธ์ของการจัดงานในด้านประสิทธิผล ประเด็นกลุ่มเป้าหมายและ
ผู้เกี่ยวข้องเกิดความตระหนั กและตื่นตั วในการขับ เคลื่ อนคุณ ธรรม โดยเฉพาะคุณ ธรรมด้านวินัยมีค่า
คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด โดยที่ด้านประสิทธิผลประเด็นการเชื่อมโยงการทางานร่วมกันระหว่างสมาชิกของ
แต่ละเครือข่ายมีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด

ข้อเสนอแนะ
1. ด้ำนภำพรวมของกำรจัดงำน มีประเด็นที่ควรพิจารณา ดังนี้
1) เพื่อให้การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ เป็นงานในระดับชาติที่ทุกภาคีเครือข่ายต้องเข้ามา
มีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพในการดาเนินการร่วมกัน ดังนั้นการวิเคราะห์องค์ประกอบของกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมงานอาจต้องมีความหลากหลายจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับแนวคิด ของงาน ซึ่งควร
มีการกระจายในทุกภาคส่วน โดยกลุ่มคนที่ร่วมขับเคลื่อนควรมีทุกระดับ
2) ออกแบบการจัดกิจกรรมให้มีกระบวนการสร้างการเชื่อมโยงเครือข่ายที่เป็นรูปธรรม และการ
เสริมพลังเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมขับเคลื่อนคุณธรรม เช่น การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้ระหว่าง
เครือข่าย การติดต่อสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาระหว่างเครือข่าย และสานพลังของภาคี
เครือข่าย
3) การพัฒนารูปแบบการจัดงานและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทุกกิจกรรมควรต้องสามารถสื่อสาร
และเชื่อมโยงไปสู่แนวคิดหลักของการจัดงานได้ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่ วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุก
ภาคส่วนในการมาร่วมเป็นกลไกการขับเคลื่อนคุณธรรม การติดตามประเมินผล และขยายภาคีเครือข่าย
ความร่วมมือให้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีการยกระดับการจัดงานให้เกิดคุณค่าของการจัดงานสมัชชาคุณธรรม
แห่งชาติ โดยเฉพาะในด้านการส่งเสริมงานวิจัยและวิชาการเพื่อสร้างสังคมคุณธรรม
4) ควรสนับสนุนให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ และสร้างองค์ความรู้จากการปฏิบัติงานจริง
ของภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในพื้นที่ ต่อการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย
2. ด้ำนกิจกรรมวิชำกำรและกำรจัดนิทรรศกำร มีประเด็นที่ควรพิจารณา ดังนี้
1) สถานที่จัดงาน ควรมีความเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมงานวิชาการ “สมัชชาคุณธรรม” และ
งานแสดงผลงาน “ตลาดนัดคุณธรรม” และควรเป็นสถานที่ที่บุคคลทั่วไป ทั้งเด็ก และเยาวชน สามารถ
เข้าถึงได้ง่ายต่อการเข้าร่วมกิจกรรม และการเดินทางมาร่วมงานได้สะดวก
2) การยกระดับ กิ จ กรรม ควรมี ก ารน าเสนอผลการขั บ เคลื่ อ นตามประกาศเจตนารมณ์ ข อง
เครือข่ายสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ผ่านมา โดยอาจจัดเป็นกิจกรรมวิชาการมีกระบวนการรายงาน
อย่างเป็นระบบ โดยแสดงผลการดาเนินงานที่เป็นรูปธรรม ร่วมกับประเด็นของการได้รับการตอบสนอง
จากรัฐบาล

จ
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สารบัญ
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
บทที่ 1 บทนํา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค
ขอบเขตของการประเมิน
บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและตัวแบบการประเมินโครงการ
สถานการณคุณธรรมและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของดานคุณธรรม
การทบทวนการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ
บทที่ 3 ระเบียบวิธีการประเมิน
รูปแบบการประเมินผล
ประชากรและกลุมตัวอยาง
เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
บทที่ 4 ผลการประเมิน
ส ว นที่ 1 ผลการประเมิ น กระบวนการดํ า เนิ น งานการจั ด งานสมั ช ชาคุ ณ ธรรม
แหงชาติ ครั้งที่ 10
1.1 ผลการประเมิน กระบวนการดํ า เนิ น งานในภาพรวมของการจั ด งานสมั ช ชา
คุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10
1.2 ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานกิจกรรมการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย และ
กิ จกรรมการจัดการความรูแ ละเวที ทางวิช าการของการจัด งานสมั ช ชาคุณ ธรรม
แหงชาติ ครั้งที่ 10
1.3 ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานกิจกรรมการจัดนิทรรศการ ของการจัด
งานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10
สวนที่ 2 สรุปการประเมินผลกระบวนการดําเนินงานและผลลัพธที่ไดจากการจัด
งานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10
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สรุปจํานวนผูเขารวมและองคกรรวมจัดสมัชชาคุณธรรมภูมิภาค
15
2
สรุปกรอบการประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10
36
3
เครื่องมือที่ใชในเก็บรวบรวมขอมูล จําแนกตามจุดมุงหมายของการประเมิน
39
ผลการจัดงาน
4
แสดงรายละเอียดแผนการเก็บขอมูล
40
5
จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล
44
6
จํานวนและรอยละ จําแนกผูแทนเครือขาย/หนวยงานที่เขารวมงาน
45
7
จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางตอเหตุผลสําคัญของการเขารวมงานสมัชชา 46
คุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10 จําแนกตามประเภทผูแทนเครือขาย/หนวยงาน
8
จํานวนและรอยละ จําแนกตามการเขารวมกิจกรรมเวทีสมัชชาคุณธรรมในปที่
46
ผานมาและการนําไปใชประโยชน
9
จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางของการเขารวมกิจกรรม จําแนกตาม
48
ประเภทกิจกรรม
10 คะแนนเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่ไดเขารวมกิจกรรมตอระดับ 49
ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม จําแนกตามประเภทกิจกรรม
11 คะแนนเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่ไดเขารวมกิจกรรมตอการนํา
51
ความรูที่ไดรับจากกิจกรรมไปใชประโยชน จําแนกตามประเภทของกิจกรรม
12 คะแนนเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอระดับความเหมาะสมของ
53
กระบวนการจัดงานในภาพรวม จําแนกตามประเภทกลุมเปาหมาย
13 คะแนนเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอผลลัพธของการจัดงาน
55
จําแนกตามประเภทกลุมเปาหมาย
14 คะแนนเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอคุณคาที่เกิดขึ้นจากการจัด
56
งาน จําแนกตามประเภทกลุมเปาหมาย
15 เปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นตอประเด็นความเหมาะสมของ
58
กระบวนการจัดงานในภาพรวม ผลลัพธและคุณคาที่เกิดขึ้นจากการจัดงาน
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16 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางที่ใหขอเสนอแนะตอตอการขับเคลื่อน
59
คุณธรรม/แนวทางในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม
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60
ตอการจัดงานในภาพรวม

ซ

การประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10
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18 ผลการประเมิ น กระบวนการดํา เนิ น งานของการจั ด งาน จํา แนกตาม
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ตั ว ชี้ วั ด ของการออกแบบกิ จ กรรมการเรี ย นรู
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การจัดงานภาพรวมในดานการลงทะเบียน การประสานงาน สถานที่และการ
อํานวยความสะดวก
20 ผลการประเมินผลลัพธของการจัดงาน จําแนกตามตัวชี้วัดผลลัพธของการจัดงาน
80
ดานประสิทธิภาพ
21 ผลการประเมินผลลัพธของการจัดงาน จําแนกตามตัวชี้วัดผลลัพธของการจัด
81
งานดานประสิทธิผลในประเด็นกลุมเปาหมายและผูเกี่ยวของเกิดความตระหนัก
และตื่นตัว ในการขับเคลื่อนคุณธรรม โดยเฉพาะคุณธรรมดานวินัย
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ร ว มของหน ว ยงาน องค ก รภาคส ว นต า ง ๆ
23 ผลการประเมิ น ผลลั พ ธ ข องการจั ด งาน จํา แนกตามตั ว ชี้ วั ด ผลลั พ ธ ข อง
83
การจั ด งานด า นประสิ ท ธิ ผ ลในประเด็ น การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู แ ละนํา องค
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24 ผลการประเมิ น ผลลั พ ธ ข องการจั ด งาน จํา แนกตามตั ว ชี้ วั ด ผลลั พ ธ ข อง
84
การจั ด งานด า นประสิ ท ธิ ผ ลในประเด็ น การเชื่ อ มโยงการทํา งานร ว มกั น
ระหว า งสมาชิ ก ของแต ล ะเครื อ ข า ย
25 ผลการประเมิ น ผลลั พ ธ ข องการจั ด งาน จํา แนกตามตั ว ชี้ วั ด ผลลั พ ธ ข อง
85
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บทที่ 1
บทนํา
หลักการและเหตุผล
จากการที่รัฐบาลมียุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 20 ป โดยมีเปาหมายใหประเทศไทย มั่นคง
มั่ง คั่ง ยั่ ง ยื น ประกอบกั บ ยุ ท ธศาสตร ก ารขั บ เคลื่ อ นแผนแม บ ทส ง เสริ ม คุ ณ ธรรมแห งชาติ ฉบั บ ที่ 1
พ.ศ.2559-2564 เพื่อสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทย ทําใหศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) ซึ่ง
เปนหนวยงานที่มีบทบาทในการสงเสริมเชื่อมประสานการรวมพลังกลุมเครือขายทุกภาคสวนของสังคมใน
การพั ฒ นาสื่อ องค ค วามรู นวั ต กรรมเพื่ อ ส ง เสริม พั ฒ นาคุ ณ ธรรมความดี ที่ เหมาะสมกั บ บริบ ทของ
สัง คมไทย ได รับ ความเห็ นชอบจากคณะกรรมการส งเสริม คุ ณ ธรรมแห งชาติ ใหจั ด สมั ช ชาคุ ณ ธรรม
แห งชาติ เพื่ อ เป น เวที ก ลางของการเชื่ อมโยงประสานความร วมมื อ ระหว า งหน วยงาน องคก ร ภาคี
เครือขายคุณธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ทั้งในทั้งส วนกลางและ
สวนภูมิภาค ในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทยใหมีการขยายผลอยางกวางขวางสอดคลอง
กับยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวของดานคุณธรรม
การดํ าเนินกระบวนการสมั ชชาคุณ ธรรมแหงชาติ ถือเปน กลไกหนึ่ง ที่ส นับ สนุ นการขับ เคลื่อ น
คุณธรรมของประเทศ โดยยึดหลักความสอดคลองตามนโยบายรัฐบาล และยุ ทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของ
ดานคุณธรรม ประกอบดวย ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนแมบ ทสงเสริมคุณ ธรรมแห งชาติ ฉบั บ ที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) และ
ยุทธศาสตรช าติวาดวยการปองกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งที่ผานมา
ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) ทําหนาที่เปนหนวยงานหลักรวมกับภาคีเครือขายที่เกี่ยวของในการจั ด
งานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติมาอยางตอเนื่อง จํานวน 9 ครั้ง
จากสถานการณคุณ ธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมไทย พบวาคุณ ธรรมความมีวินัยเปน คุณธรรมที่ภาค
สวนตาง ๆ เห็นวาควรมีการสงเสริมและขับเคลื่อนใหเกิดขึ้นสังคมไทย การเสริมพลังทางบวกในการสราง
วินัย ให เกิดเปนคุณ ธรรมของคนในชาติ นาจะเป นการแกไขป ญ หาวิกฤติคุณ ธรรม และจากการขอมู ล
แนวโนมสถานการณการเปลี่ยนแปลงทั้งทางนโยบาย เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มีแนวโนมจะสงผล
ตอ การดํ าเนิ น ชี วิต ของประชาชนทั้ งในด านบวกและลบ รวมทั้ งการอยู รวมกั น บนฐานคุ ณ ธรรมของ
สังคมไทยโดย “ยึดมั่นประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน” โดยในป 2562 จึงไดมีการจัดงาน
สมัชชาคุณ ธรรมแห งชาติ ครั้งที่ 10 ภายใตกรอบแนวคิดและรูป แบบการจัดงาน เพื่ อสรา งความเขาใจ
พรอมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กําหนดเปาหมายรวม และขอเสนอแนวทางการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม
ตามประเด็นคุณธรรมดานวินัยและแนวทางการขับ เคลื่อนคุณ ธรรมในมิติเครือขาย ซึ่งประกอบไปดวย
1) เครือขายองคกรภาครัฐ 2) เครือขายองคกรธุรกิจ/เอกชน 3) เครือขายองคกรการศึกษา 4) เครือขาย
องคกรสื่อมวลชน 5) เครือขายองคกรศาสนา และ 6) เครือขายภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว และ

การประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10

2

เด็กและเยาวชน รวมถึงการบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงาน นําไปสูการขับ เคลื่อ นคุณ ธรรม
สําคัญใหเกิดผลเปนรูปธรรมอยางกวางขวาง ตามกรอบแนวทางแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ
ศูน ย คุณ ธรรม (องค ก ารมหาชน) กํ าหนดจั ดงานสมั ช ชาคุ ณ ธรรมแหง ชาติ ครั้ งที่ 10 ภายใต
แนวคิดหลักการจัดงาน “1 ทศวรรษ รวมพลังสรางสรรค สังคมคุณธรรม: วินัยคน สะทอนวินัยชาติ” เพื่อ
สงเสริมและรณรงคใหเครือขาย หนวยงาน องคกรทุกภาคสวน ได มีสวนรวมขับเคลื่อนคุณธรรมในการ
สรางภู มิคุมกันดานคุณธรรมแกประชาชนรองรับสถานการณ การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่จะเกิดขึ้น
และเปนการนําเสนอผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากขับเคลื่อนแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1
ในชวงที่ ผา นมาเพื่อ ส งมอบให แ กรัฐบาล ผ านกระบวนการสมั ชชาคุณ ธรรมแหงชาติ ที่ ดําเนิ น การใน
ป งบประมาณ 2562 ในระหวางวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2562 ณ ศูน ย วัฒ นธรรมแหงประเทศไทย โดยมี
วัตถุประสงคของการจัดงานในครั้งนี้ ดังนี้
1) เพื่อเปนเวทีกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู เชื่อมโยงเครือขายและนําเสนอผลเชิงรูปธรรม ดาน
การสงเสริมคุณธรรมขององคกรเครือขายทางสังคม รวมถึงสรางกระแสใหเกิดความตระหนักและตื่นตัวใน
การ ขับเคลื่อนคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยเฉพาะคุณธรรมดานวินัย
2) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2559-2564
และยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของดานคุณธรรม ในการนําเสนอความกาวหนา การแลกเปลี่ยนเรียนรูผลการ
ขับเคลื่อนของหนวยงาน องคกร ในระดับกระทรวง และระดับจังหวัด เพื่อสรางการรับรูและขยายผลในวง
กวาง
3) เพื่ อ ติ ดตาม รายงานผลการขับ เคลื่อ นตามประกาศเจตนารมณ ข องภาคี เครือ ข ายสมั ช ชา
คุณ ธรรมแห งชาติ ครั้งที่ผ า นมา การขยายผลสู การปฏิ บั ติในระดั บ ภู มิ ภ าค และกํ า หนดแนวทางการ
ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในปตอไป
กิจกรรมหลักในการจัดงานครั้งนี้ ประกอบดวย 1) กิจกรรมเวที การขับเคลื่ อนเชิงนโยบาย การ
ปาฐกถาพิ เศษ การแลกเปลี่ย นของหน วยงานเชิ งนโยบายด านคุณ ธรรม เพื่ อร วมกํ า หนดทิ ศทางการ
ขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย หาฉันทามติ และเพื่อประกาศเจตนารมณรวมกันของหนวยงาน องคกร
ภาคสวนตาง ๆ พรอมทั้งขอเสนอทางนโยบายในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในระยะตอไป ในรูปแบบ
“สมัช ชาคุณธรรม” 2) กิจกรรมเวทีทางวิชาการ ไดแก การรายงานสถานการณ คุณธรรมของสังคมไทย
การเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นคุณธรรม อาทิ นําเสนอกระบวนการหรือเครื่องมือใน
การสงเสริมคุณธรรมใน บริบทตาง ๆ นําเสนอบทเรียนความสําเร็จชุมชน องคกรคุณธรรม อําเภอ จังหวัด
คุณ ธรรม และการขั บ เคลื่อ นคุณ ธรรมในกลุ ม เครือ ข า ย 6 เครือ ข า ย ได แ ก เครื อ ข า ยองค ก รภาครั ฐ
เครื อ ขา ยองค ก รธุรกิจ /เอกชน เครือข ายองคก รการศึก ษา เครือข า ยองค ก รศาสนา เครือ ข า ยองคก ร
สื่อมวลชน เครือขายภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว และเด็กและเยาวชน เปนตน 3) กิจกรรมการยก
ยอง เชิดชูบุคคล องคกร ที่เปนแบบอยางในดานคุณธรรมความดีของสังคมไทย และเปนที่ประจักษในกลุม
ตาง ๆ เชน บุคคล องคกร ชุมชน จังหวัดตนแบบดานคุณธรรม เปนตน 4) กิจกรรม กิจกรรมสาระบันเทิง
ที่สอดแทรกดานคุณธรรม อาทิ การพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณกับศิลปน ดารา ผูมีชื่อเสียงทางสังคม
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บุคคลที่เปนแบบอยางดานคุณธรรมของประชาชนทุกชวงวัย การแสดงศิลปวัฒนธรรมที่สื่อถึงวิถีชีวิตอัน
เปนรากฐานคุณธรรมของสังคมไทย 5) กิจกรรมการจัดนิทรรศการ องคความรู นวัตกรรมดานการสงเสริม
คุณธรรม และกรณีตนแบบชุมชนคุณธรรม องคกรคุณธรรม อําเภอคุณธรรม และจังหวัดสงเสริมคุณธรรม
ของภาคีเครือขายคุณธรรม 6 เครือขาย ในรูปแบบ “ตลาดนัดคุณธรรม” อยางไรก็ตามการดําเนินงานจะ
บรรลุประสิทธิผลและประสิทธิภาพหรือไมนั้นจําเปนตองอาศัยการติดตามและการประเมินผลเพื่อนําไปสู
การปรับ ปรุงในทุ กดา น กลาวคือ ผลของการติด ตามจะทําใหท ราบจุดเดน จุ ดดอยของการดํ าเนิ น งาน
คําตอบเหลานี้สามารถไดจากการประเมินผล การประเมินผลจึงนับ เปนเครื่องมือที่สําคัญอย างหนึ่งของ
การเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพของงาน ดังนั้นการจัดงานครั้งนี้จึงไดจัดใหมีการประเมินผลการจัดงาน
ขึ้น เพื่อนําผลที่ไดไปสูการปรับปรุงแกไขการจัดงานและใชเปนบทเรียนเพื่อการเรียนรูและพัฒนาสําหรับ
การจัดงานในโอกาสตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่ อ ประเมิน ผลกระบวนการดํา เนิน งานของกิจ กรรมหลัก ที่จัด ในงานสมัช ชาคุณ ธรรม
แหงชาติ ครั้งที่ 10
2. เพื ่อ ป ระเมิ น ผลลัพ ธข องก ารจัด งาน สมัช ชาคุณ ธรรมแห ง ชาติ ครั ้ง ที ่ 10 ในดา น
ประสิท ธิ ภาพ ดา นประสิทธิ ผล ดา นความสําเร็ จ และดา นคุณค า
3. เพื่อ คนหาป ญ หาอุ ป สรรคในการดํา เนิ น งาน และขอ เสนอแนะของแต ล ะกิ จกรรมเพื่ อเป น
แนวทางในการจั ด กิ จ กรรม หรือ ปรับ ปรุงกิ จกรรมในการจั ด งานสมั ช ชาคุ ณ ธรรมให โอกาสตอ ไปให
เหมาะสมยิ่งขึ้น

ขอบเขตของการประเมิน
การประเมิ น ในครั้งนี้ เป น การประเมิ น ผลการจั ด งานสมั ช ชาคุ ณ ธรรมแห ง ชาติ ครั้ งที่ 10 ใน
กระบวนการดํา เนิ น งานของกิจ กรรมหลัก ที่ จัด ในงานฯ ซึ่ งไดแ ก กิจกรรมการขับ เคลื่อ นเชิ งนโยบาย
กิจกรรมการยกยอง เชิดชูบุคคล องคกร ที่เปนแบบอยางในดานคุณธรรม กิจกรรมการจัดการความรูและ
เวทีทางวิชาการ กิจกรรมการจัดนิทรรศการ และผลลัพธของการจัดงาน โดยมีกลุมตัวอยางที่ศึกษา คือ
ผูที่เขารวมงานในระหวางวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

การประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10

4

บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรม
การทบทวนวรรณกรรมนี้เปนการทบทวนแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมิน เพื่อนําไปสูการพัฒนา
กรอบการประเมินการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10 มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. แนวคิดและตัวแบบการประเมินโครงการ
2. สถานการณคุณธรรมและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของดานคุณธรรม
3. การทบทวนการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ

1. แนวคิดและตัวแบบการประเมินโครงการ
การประเมินโครงการเป นสิ่งจําเปนในปจจุบันและอนาคต โดยเปนทั้งเครื่องมือหนึ่งในการบริหาร
โครงการไปสูเปาหมาย และเปนการแสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคม (accountability) ดวย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในองคกรที่ไมแสวงหากําไร (non-profit organization) ที่ใชทรัพยากรสาธารณะในการดําเนินการ
ให เกิ ด ประโยชน แ ก สั งคม จํ า เป นต องแสดงถึ งความรับ ผิ ด ชอบในการใช ท รัพ ยากรสาธารณะในการ
ดําเนินงาน ตลอดจนองคกรสมัยใหมที่เปนองคกรเรียนรู (learning organization) จะใชการประเมินผล
เปนเครื่องมือหนึ่งในการสรางการเรียนรูและพัฒนางานของบุคลากรและผูเกี่ยวของ
การประเมินผลการจัดงานคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10 มีลั กษณะแตกตางจากการประเมินทั่ วไป
เพราะการจั ด งานฯ ประกอบด ว ยกิ จ กรรมหลากหลาย โดยมี กิ จ กรรมการขั บ เคลื่ อ นเชิ ง นโยบาย
กิจกรรมการยกยอง เชิดชูบุคคล องคกร ที่เปนแบบอยางในดานคุณธรรม กิจกรรมการจัดการความรูและ
เวทีทางวิชาการ กิจกรรมการจัดนิทรรศการ เปนกิจกรรมสําคัญ การประเมินจึงควรดูทั้งกระบวนการ เพื่อ
นําผลการประเมินไปใชประโยชนในการปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมหลักที่สําคัญในระยะตอไป
การประเมินผลการจั ดงานคุณธรรมแห งชาติ ครั้งที่ 10 สามารถนําแนวคิ ดเกี่ ยวกั บการประเมิ น
โครงการมาประยุกตใชได โดยรูปแบบที่ใชในการประเมินโครงการมีอยูหลายรูปแบบขึ้นอยูกับวัตถุประสงค
ของการประเมิน ลักษณะการดําเนินงานของโครงการ ตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของและผูมีสวนไดเสีย การ
ประเมินโครงการจึงมิอาจใชการประเมินแบบใดเพียงแบบเดียว แตควรนําจุดเดนของการประเมินแตละ
แบบมาบูรณาการเขาดวยกันเพื่อใหการประเมินสอดคลองกับธรรมชาติของโครงการและเกิดประโยชน
สูงสุด ซึ่งจะสงผลให การพัฒ นาคุณภาพของโครงการเป นไปอย างต อเนื่ อ งครบถ วนทุ ก มิติ (Office of
Medical Education, 2004)
จุดเดนที่สําคัญ ประการหนึ่งของการประเมินแบบบูรณาการอยู ที่การบูรณาการเพื่อ ประโยชน
สูง สุด ของการประเมินโครงการ ซึ่ งอาจแบ งลั กษณะการบู รณาการได เปน การบู รณาการวิ ธีการประเมิ น
การบู รณาการบุ ค ลากรในการประเมิน และการบู รณาการทรัพ ยากรในการประเมิ น นอกจากนี้ก าร
ประเมินแบบบูรณาการยังมีจุดเดนที่การใหความสําคัญกับการวิเคราะหธรรมชาติของโครงการอีกดวย
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การประเมินแบบบูรณาการมีขั้นตอนการประเมินเชนเดียวกับการประเมินทั่วไป มีสวนตางที่ตอง
มีการสรางโมเดลตรรกะ (logic model) ที่เปนหัวใจสําคัญของการประเมินแบบบูรณาการ โมเดลตรรกะ
แบบบูรณาการเปรียบเสมือนแผนที่สําหรับนักประเมินไดเรียนรูธรรมชาติของโครงการที่มุงประเมิน เปน
โมเดลแสดงความสัมพัน ธระหวางองคป ระกอบยอยของโครงการ เช น เปาหมาย วั ตถุป ระสงค ป จจัย
นํ าเข า กิจ กรรมและผลผลิต ของโครงการ ซึ่งช วยให นัก ประเมิ นสามารถกํ าหนดรูป แบบการประเมิ น
แหล งข อมู ล และวิ ธีก ารรวบรวมข อ มูล สํ า หรับ การประเมิ น โครงการได อ ย างเหมาะสม ซึ่ งก อ ให เกิ ด
ประโยชนสูงสุดในการประเมิน
ในส วนของเนื้ อหาต อไปนี้ จะทบทวนถึงแนวคิ ดที่ ใช ในการประเมิ น ในบางประเด็ น ที่ สํ าคั ญ ซึ่ ง
สอดคลองกั บ ลั กษณะของการประเมิ นผลการจั ดงานสมั ชชาคุ ณ ธรรม ครั้ งที่ 10 เพื่ อเป น การประมวล
ความคิ ดในการพั ฒนากรอบแนวคิดในการประเมิ นผลต อไป โดยแนวคิ ดการประเมิ นที่เกี่ ยวของกั บการ
ประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรม ครั้งที่ 10 ในครั้งนี้ ประกอบดวย
1. ทฤษฎีระบบ (system theory)
2. แนวความคิดการประเมินผลตามเปาหมาย (goal based evaluation)
3. แนวคิดการประเมินผลแบบมีสวนรวม (participatory evaluation)
1. ทฤษฎีระบบ (system theory) (Huse & Bowditch, 1977)
1.1 ระบบ (system) คือ ภาพสวนรวมของโครงสรางหรือของขบวนการอยางหนึ่งที่มีการ
จัดระเบียบความสัมพันธระหวางองคประกอบตาง ๆ ที่รวมกันอยูในโครงการหรือขบวนการนั้น
1.2 ระบบ (system) เปนกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ใชในการวางแผนและดําเนินการ
ตาง ๆ เพื่อใหบรรลุผลตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว
วิธีการระบบมีองคประกอบที่สําคัญ 4 ประการ คือ
1) สิ่งที่ปอนเขา (input)
2) กระบวนการ (process)
3) ผลผลิต (output)
4) การตรวจผลยอนกลับ (feedback)
องคประกอบทั้ง 4 สวนนี้ จะมีความสัมพันธตอเนื่องกัน ดังแผนภาพ 1
สิ่งที่ปอนเขา
(input)

กระบวนการ
(process)

ขอมูลปอนกลับ
(feedback)

แผนภาพ 1 องคประกอบที่สําคัญของทฤษฎีระบบ (system theory)

ผลผลิต
(output)
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วิธีการระบบที่ดีจะตอ งเปนการจัดสรรทรัพ ยากรที่มีอ ยูมาใชอ ย างประหยัด และเหมาะสมกั บ
สภาพแวดลอมและสถานการณ เพื่อใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมายที่วางไว ถา
ระบบใดมีผลผลิตทั้งในดานปริมาณและคุณภาพมากกวาขอมูล วัตถุดบิ ที่ปอนเขาไป ก็ถือไดวาเปนระบบที่
มีคุณภาพ ในทางตรงขามถาระบบมีผลผลิตที่ต่ํากวาขอมูลวัตถุดิบที่ใชไป ถือวาระบบนั้นมีประสิทธิภาพต่ํา
สิ่งที่ปอนเขาไป (input) หมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่จําเปนตองใชในกระบวนการหรือโครงการตาง ๆ เชน
งบประมาณ บุคลากร วัสดุครุภัณฑ เปนตน
กระบวนการหรื อการดําเนิ นงาน (process) หมายถึง การนําเอาสิ่ งที่ป อนเข าไปมาจัดกระทํ าให
เกิดผลบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตองการ เชน กิจกรรม หรือกระบวนการในโครงการ เปนตน
ผลผลิต (output) หมายถึง ผลที่ไดจากการกระทํา เชน ผลการใหรางวัล ผลงานหรือผลกระทบที่
เกิดขึ้น เปนตน
ทฤษฎี ระบบนี้ไดนํ ามาใชเพื่อ การอธิ บ ายว ามี ผ ลลั พ ธอะไรเกิด ขึ้น บ าง จากการจัดงานสมั ชชา
คุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10 และจากผลลัพ ธดังกลาวมีปจจั ย เงื่อนไขที่ เปน เหตุให เกิดผลลั พ ธ ดังกล าว
อะไรบาง ทั้งสิ่งที่ปอนเขาไปในโครงการ (input) กระบวนการที่ใชในโครงการ (process) รวมทั้งบริบทของ
สิ่งแวดลอม (context) ที่อาจมีผลกับโครงการไดทั้งทางบวกและทางลบ
2. แนวความคิดการประเมินผลตามเปาหมาย (goal based evaluation)
Tyler เปนนักประเมินรุนแรก ๆ ในป ค.ศ.1930 และเป นนักประเมินรุนแรก ๆ และเป นผูที่เริ่มต น
บุกเบิกแนวความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการ โดยมีความเห็นวา “การประเมินคือการเปรียบเทียบ
พฤติกรรมเฉพาะอยาง (performance) กับจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมที่วางไว” โดยมีความเชื่อวาจุดมุ งหมาย
ที่ตั้ งไวอยางชัดเจน รัดกุม และจําเพาะเจาะจงแลว จะเปนแนวทางช วยในการประเมิน ไดเปน อยางดีใน
ภายหลัง จากคําจํากัดความของการประเมินดังกลาวมีแนวความคิดวาโครงการจะประสบผลสําเร็จหรือไม
ดูไดจากผลผลิตของโครงการวาตรงตามจุดมุงหมายที่ตั้งไวแตแรกหรือไมเทานั้น แนวความคิดในลักษณะ
ดังกลาวนี้เรียกวา “แบบจําลองที่ยึดความสําเร็จของจุดมุงหมายเปนหลัก (Goal Attainment Model or
Objective) หรือเรียกวา Tyler’s Goal Attainment Model”
ซึ่งตอมาในป 1950 ไดมีการนํารูปแบบมาใชเปนกระบวนการตัดสินการบรรลุวัตถุประสงคของสิ่ง
ที่ทําการประเมิน (Tyler, 1950) โดยเรียกวา “Triple Ps Model” ดังนี้
P-Philosophy & Purpose - ปรัชญา/จุดมุงหมาย
P-Process - กระบวนการ
P-Product - ผลผลิต
ในการนํ ามาประยุ กต ใช ในการประเมิ นโครงการทํ าได โดยการประเมิ น ความสั มพั น ธ ของทั้ ง 3
องคประกอบว าปรัชญา/จุดมุงหมายของโครงการมีความสัมพันธกับ กระบวนการและผลผลิตหรือไม ถ า
ประเมินเปน สวน ๆ ก็จะประเมินในดานประสิทธิภาพของปรัชญา/จุดมุ งหมายและกระบวนการประเมิน
ประสิทธิผลของผลผลิตวาตรงกับปรัชญา/จุดมุงหมายหรือไม มีประสิทธิภาพเพียงใด เปนตน
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3. แนวคิดการประเมินแบบมีสวนรวม (participatory evaluation)
การประเมินผลแบบมีสวนรวมเกิดขึ้นภายใตมโนทัศนที่คูขนานกันกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action
research) หรื อการวิ จัยเชิงปฏิ บั ติ การแบบมี ส วนรวม (participatory action research - PAR) กลาวคื อ
ตางก็มีความคิดเห็นที่แตกตางไปจากการวิจัยหรือการประเมินผลตามแนวกระแสหลักของปรัชญาเชิงปฏิฐาน
นิยม (positivism) ที่ศึกษากลุมเปาหมายโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรเปนหลักอาทิ การทดสอบ และการ
วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ การประเมินผลแบบมีสวนรวมเห็นวาการที่บุคคลภายนอกเขาไปศึกษาโครงการ
หนึ่ง ๆ ตามแนวคิดเชิงปฏิฐานนิยมนั้นเปนการศึกษาที่มองเห็นกลุมเปาหมายของการศึกษา เปน “ผูถูก
ทดลองหรือทดสอบ (subject)” ผูวิจัยหรือผูประเมินเปนบุคคลภายนอกที่มาเก็บขอมูลไป เปนผูเชี่ยวชาญ
ที่ มีความสั มพั นธเชิงอํานาจแบบ “เหนื อกวา” ทํ าให กลุมเปาหมายรูสึ กวาตนเอง “ดอยกว า” และ “ถู ก
กระทํา” นอกจากนี้ผลการประเมินสวนใหญไมไดกลับมาเสริมพลังหรือสรางกระบวนการเรียนรูใหกับชุมชน
หรือกลุมผูปฏิบัติในโครงการโดยตรง หากแตเปนผลงานเชิงวิชาการที่เผยแพรใหแกบุคคลอื่น
การประเมินแบบมีสวนรวมจะใหความสําคัญตอกลุมผูรับผลประโยชนจากโครงการ (recipients) เปน
อยางมาก โดยมุงสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อใหพวกเขาสามารถบรรลุเปาหมายที่ปรารถนารวมกันได
Guba and Lincoln (1989) ไดพัฒนามโนทัศนเกี่ยวกับการวิจัยและการประเมินผลแบบมีสวน
รวมขึ้ น โดยเสนอการประเมิ นผลเชิ งตอบสนองแบบสรางสรรค นิ ย ม (responsive and constructivist
evaluation) กลาวคือ เปนการประเมินที่จะรวมเอาความคิดเห็นที่หลากหลาย (multiple) ซึ่งถูกสรางขึ้น
(construct) โดยผูที่มีสวนไดสวนเสียแตละคนหรือกลุมซึ่งแตกตางกั น ออกไป มาสั งเคราะห ขึ้น มาใหม
(reconstruct) ในลักษณะของกระบวนการเรียนรูรวมกัน (Deakin University, 2002)
Barry Macdonalds ไดเสนอการประเมินผลเชิงประชาธิปไตย (democratic evaluation) ในป
ค.ศ.1987 ที่ มุงเนน การสงเสริมความเปนประชาธิปไตย โดยการให กลุมเปาหมายมี โอกาสเข าถึงขอมู ล
ขาวสารให มากที่ สุด มโนทั ศน หลั กของการประเมิน ผลเชิงประชาธิปไตย คือ “ความไว วางใจ เป ดเผย
ความลับตอกัน (confidentiality)” “การตอรองประสานความเขาใจ (negotiation)” และ “การสามารถ
เข าถึงได (accessibility)” โดยมี พื้ น ฐานตั้ งอยู บ นมโนทั ศน ในเรื่ อง “สิ ทธิ ที่ จะรู (the right to know)”
ทั้งนี้ Macdonalds เห็นวาการประเมินผลในรูปแบบกอนหนานี้ เปนการประเมินผลเพื่อรับใชอํานาจของรัฐ
โดยเปนการตรวจสอบจากบนลงลาง และไมไดมีความเปนประชาธิปไตยมากพอ (McBride & Schostak,
2002)
Patton ไดเสนอการประเมินผลเชิงพั ฒนา (developmental evaluation) ในป ค.ศ.1996 ซึ่งเป น
การใชกระบวนการประเมินผลในลักษณะของการตั้งคําถามเชิงประเมินผล และการประยุกตตรรกะของ
การประเมินผล เพื่อใชในการพัฒนาโครงการหรือองคกร ผูประเมินผลจะเปนสวนหนึ่งของกลุมและรวมกัน
กํ าหนดมโนทั ศน ออกแบบ และวัด วิธีก ารปฏิบั ติ ก ารใหม ๆ เพื่ อ พั ฒ นาและปรับ ปรุง โครงการอย าง
ตอเนื่อ ง ผูป ระเมินในการประเมิ นผลเชิงพัฒนา ทําหนาที่เสมือน “ที่ปรึกษาการพั ฒนา (development
consultant)” ของโครงการหรือองคกรมากกวาที่จะพยายามเก็บรวบรวมขอมูลเพื่ อการประเมิ น (Owen &
Rogers, 1999)
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จะเห็ น ได ว า การประเมิ น ผลแบบมี ส ว นร ว มเป น มโนทั ศ น ก ารประเมิ น ผลที่ มี พั ฒ นาการใน
รายละเอียดแตกตางกันออกไปบางในหลายรูปแบบ อยางไรก็ตามโดยพื้นฐานหลักแลวพอจะสรุปไดวาการ
ประเมิ นผลแบบมีสวนรวม เปนการประเมินผลที่ใหความสําคัญ แกทุกฝายที่ เขารวมในโครงการมากขึ้น
ผูประเมินผลจะทําหนาที่รวมขับเคลื่อนการมีสวนรวมของกลุมนอกเหนือจากการทําหน าที่ประเมินผลเป น
หลักเชนที่ผานมา
กล าวโดยสรุป แนวคิ ดเกี่ ยวกั บ การประเมิ น จากการทบทวนดั งกล าว มี ค วามเกี่ ยวข องกั บ การ
ประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ที่มีลักษณะของการดําเนินการรวมกับภาคีเครือขายจาก
หลายภาคสวน เพื่อแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและการเรียนรู รวมทั้งนําไปสูการพัฒนากรอบแนวคิด
ในการประเมิ น การจั ด งานสมั ช ชาคุ ณ ธรรมแห งชาติ ครั้งที่ 10 ซึ่ งแนวคิ ด หลั ก ในการประเมิ น ครั้ ง นี้
ประกอบดวย
1. การประเมินใชแบบพหุวิธีที่เหมาะสมกับธรรมชาติของการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ
2. การประเมินเปนเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาการเรียนรู
3. การประเมินโดยใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในโครงการเขามามีสวนรวม
4. การประเมินเพื่อใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาโครงการไมใชเพื่อการตัดสินโครงการ

2. สถานการณคุณธรรมและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของดานคุณธรรม
กอนการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10 ภายใตแนวคิดหลักการจัดงาน “1 ทศวรรษ
รวมพลังสรางสรรค สังคมคุณธรรม: วินัยคน สะทอนวินัยชาติ” นั้น ไดมีการศึกษาถึงสถานการณคุณธรรม
ของสังคมไทย และยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของดานคุณธรรม รวมทั้งไดมีการจัดเวทีสมัชชาคุณธรรมใน 4
ภูมิภาค ทําใหเห็นถึงสถานการณคุณธรรมตามการรับรูของกลุมเครือขายในภูมิภาคตาง ๆ และไดนํามาใช
เป นขอมูลประกอบการพิจารณาเพื่อหาฉันทามติเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายในเวที สมั ช ชาคุณ ธรรม
แหงชาติ ครั้งที่ 10 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 สถานการณคุณธรรมของสังคมไทย
1) จากการสํารวจสถานการณคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทย ป 2561 ที่จัดทําโดยความรวมมือ
ของศู น ย คุ ณ ธรรม (องค ก ารมหาชน) สํ า นั ก งานวัฒ นธรรมจัง หวั ด กระทรวงวั ฒ นธรรม และบริ ษั ท
อิมเมจพลัส ไดดําเนินการสํารวจขอมูลจากกลุมผูที่เกี่ยวของตอการดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมในระดับ
ภูมิภาค ซึ่งประกอบไปดวย ผูที่เขารวมงานงานสมัชชาคุณธรรมภาคกลาง ภาคเหนือ และสอบถามทาง
ไปรษณียในภูมิภาคที่ยังไมไดมีการจัดงาน คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต ปงบประมาณ 2561
จํานวน 608 คน
ผลการสํารวจพบวาปญหาที่มีความรุนแรงสูงสุด 5 ลําดับแรก คือ ปญหาความซื่อสัตยสุจริต การ
ทุจริตคอรรัปชั่น (คาเฉลี่ย 4.13) รองลงมา คือ ปญ หาดานจิตสํานึกสาธารณะ ขาดความรับ ผิดชอบตอ
สังคมเห็นแกประโยชนสวนตัวมากกวาสวนรวม (คาเฉลี่ย 3.95) ปญหาพฤติกรรมวัตถุนิยม บริโภคนิยมไม
มีความพอเพียง (คาเฉลี่ย 3.91) ปญหาขาดระเบียบวินัย ไมเคารพกติกา กฎหมาย (คาเฉลี่ย 3.82) ปญหา
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ขาดความสามัคคีเกิดความขัดแยงในสังคม และปญหาคนรุนใหมไมคอยมีสัมมาคารวะ ไมเคารพผูใหญ
(คาเฉลี่ยเทากันที่ 3.73)
สําหรับคุณธรรม 5 อันดับแรก ที่ควรไดรับการสงเสริมในสังคมไทย พบวาคุณธรรมที่ควรสงเสริม
มากที่ สุ ด คื อ ความซื่ อ สัต ย สุ จ ริต ยึ ดมั่ น ในความถูก ตอ งต อ หน า ที่ แ ละบุ ค คลทั่ ว ไป (ค าเฉลี่ ย 4.36)
รองลงมา คือ ความมีวินัย ทั้งตอตนเองและตอสังคม (คาเฉลี่ย 4.27) การปฏิบัติตนตามกฎ/ระเบีย บ/
ขอบังคับ/กฎหมายของสังคม (คาเฉลี่ย 4.24) การดําเนินชีวิตดวยความพอเพี ยง (คา เฉลี่ย 4.23) และ
ความรับผิดชอบตอผูอื่นและสังคม (คาเฉลี่ย 4.20) ตามลํา ดับ เมื่อเปรียบเที ยบกับ ผลการสํารวจในป
2560 นั้น 5 ลําดับแรก ไดแก ความซื่อสัตยสุจริตยึดมั่นในความถูกตองตอหนาที่และบุ คคลทั่วไป ความ
พอเพียงในการดํารงชีวิต จิตสาธารณะ และความรับผิดชอบตอสังคม ความสามัคคี ความมีวินัยตอตนเอง
และตอสังคม จิตสํานึกในคุณธรรมจริยธรรม จะเห็นไดวาประเด็นความซื่อสัตยสุจริต ความมีวินัย ความ
พอเพี ยง จิ ตสํานึกสาธารณะ ยังคงเปนลําดับตนของคุณ ธรรมที่ควรสงเสริม แตในป 2561 จะเห็นไดวา
ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาพฤติกรรมดานวินัย ทั้งวินัยทั้งตอตนเองและตอสังคม การปฏิบัติตนตามกฎ/
ระเบียบ/ขอบังคับ/กฎหมายของสังคม เปนประเด็นที่ควรสงเสริมมากขึ้นกวาในป 2560 และมีแนวโนมที่
เพิ่มขึ้นอยางชัดเจน ในป 2562
คุณธรรมที่ควรปลูกฝงใหเด็กและเยาวชน 3 ลําดับแรก ไดแก ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย
สุจริต และความมีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผ (รอยละ 24.90, 20.19 และ 10.34 ตามลําดับ) ซึ่งสอดคลองกั บ
ผลการศึก ษาในป 2560 ที่ จั ด 5 ลํ าดั บ ของคุ ณ ธรรมที่ ค วรปลู ก ฝ งให เด็ก และเยาวชน ได แ ก ความมี
ระเบียบ ความซื่อสัตยสุจริต ความมีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผ ความกตัญูกตเวที และมีความขยันหมั่นเพียร
โดยพบวาหลักคุณธรรมที่ควรยึดถือเพื่อการอยูรวมกันของคนในชุมชน/ทองถิ่น 3 อันดับแรก ไดแก ความ
มี วิ นั ย เคารพในกติ ก า ความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต จริ ง ใจต อ กั น และเห็ น แก ป ระโยชน ส ว นรวมมากกว า
ผลประโยชนสวนตัว เมื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษาในป 2560 พบวามีความแตกตางกันในบางประเด็น
โดยในป 2560 หลักคุณธรรมที่ควรยึดถือเพื่อการอยูรวมกัน 3 ลําดับแรก ไดแก ความสามัคคีความมีน้ําใจ
เอื้อเฟอเผื่อแผ และความมีระเบียบวินัย
2) จากการที่ศูนยคุณธรรมไดรวมกับองคกรภาคีทุกภาคสวนดําเนินกระบวนการสมัชชาคุณธรรม
เพื่อการขับเคลื่อนงานดานคุณธรรมทั้งระดับนโยบายและปฏิบัติมาอยางตอเนื่อง โดยในป 2562 ไดจัดเวที
สมัชชาคุณธรรมใน 4 ภูมิภาค ทําใหเห็นถึงสถานการณคุณธรรมตามการรับรูของกลุมเครือขายในภูมิภาค
ตาง ๆ ดังนี้
1. ภาคเหนือ
ในปงบประมาณ 2562 ไดมีกระบวนการที่เกี่ยวของกับสมั ชชาคุณ ธรรมเพื่อมุงสรางการมีสวน
รวมของภาคีเครื อขายคุณธรรมภาคเหนือ จํานวน 5 เวที เกิดการประสานความรวมมือและสรางความ
เขาใจกับ หนวยงานที่เกี่ยวของในจังหวัดและในระดับพื้นที่ เพื่อใหเกิดการบูรณาการการทํางานสงเสริม
คุณธรรมรวมกั น รวมทั้งไดมีการวิเคราะหปญ หาสะทอนภาพสังคมภาคเหนือที่ ตองชวยกันปองกันและ
แกไข โดยพบปญหาใน 3 ประเด็นสําคัญ ดังนี้คือ
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1) ประเด็น จิต สํา นึก พลเมือ ง ดา นวินัย พอเพี ย ง สุจริต จิ ตอาสา และรับ ผิด ชอบ โดยเฉพาะ
ปญหาการขาดวินัยทั้งตอตนเอง ชุมชน องคกร สังคมและสิ่งแวดลอม ประเด็นวินัยจราจร และวินัยการ
จัดการขยะ และปญหาขาดความซื่อสัตยสุจริตในทุกระดับทั้งตอตนเองและองคกร
2) ประเด็นเด็ก เยาวชน และครอบครัว เชน ครอบครัวขาดความเขมแข็ง/ปญหาเด็กติดเกมส สื่อ
สังคมออนไลน/การใชความรุนแรงในครอบครัว เปนตน
3) ปญหาความเหลื่อมล้ําในสังคม-ปญหาการถือครองที่ดิน น้ํา ปา/ขาดความมั่นคงในที่ดิน ที่อยู
อาศัย/ความยากจน ปญหาดานยาเสพติดและอาชญากรรม
นอกจากนี้ที่ป ระชุ มไดรวมกันคนหาตนทุนคุณ ธรรมและแนวทางความร วมมื อการจั ดสมัช ชา
คุณธรรม พบวาพื้นที่ภาคเหนือมีตนทุนคุณธรรมที่สําคัญและเขมแข็ง คือ มรดกแหงภูมิปญญา ประเพณี
วัฒ นธรรม ศาสนา ที่โยงใยความรวมมือของพี่นองภาคเหนืออยางเข มแข็ง โดยมีการนําประเด็น ปญ หา
ตนทุนคุณธรรมมายกรางแนวทางการแกไขปญหารวมกัน และจัดทํารางประกาศเจตนารมณ/ขอเสนอเชิง
นโยบายจากความเห็นรวมของทุกภาคสวน และมีการจัดเวทีสมัชชาคุ ณธรรมระดับ ภูมิภาคขึ้น ระหวาง
วันที่ 24-25 มกราคม 2562 ณ หอประชุ มวรรณกลาง สถาบัน การพลศึก ษาวิทยาเขตสุโขทั ย จั งหวั ด
สุโขทัย ในงานมีกิจกรรมทั้ง ดานวิช าการและตลาดนั ดคุณ ธรรมเพื่ อ ขั บ เคลื่ อนงานสงเสริ มคุณ ธรรมที่
สอดคล องตามแผนแม บ ทส งเสริม คุณ ธรรมแห งชาติ ฉบับ ที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) ซึ่งเปน เวที ที่ ทํ าให
เครือขายสมัชชาคุณธรรมไดมาชม แชร ชวย และเชื่อมความดีของเพื่อนในเครือขายรวมกัน มีการนําเสนอ
และถอดองคความรูของเครือ ขา ยคุณ ธรรมตนแบบ เปน กระบวนการสงเสริมสนับ สนุ นการขั บ เคลื่อ น
ประเด็น คุณธรรมตามมติ/ประกาศเจตนารมณของสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือสูการปฏิบัติในระดับองคกร
จังหวัด ภูมิภาคอยางตอเนื่อง และเกิดการวิเคราะหผลการดําเนินการขับเคลื่อนงานสงเสริมคุณธรรมตาม
ประกาศเจตนารมณเพื่อเปนขอมูลนําเขากระบวนการสมัชชาคุณธรรมระดับชาติ
จากกระบวนการที่ เกี่ ยวขอ งกับ สมัชชาคุณ ธรรมภาคเหนื อ ทั้ ง 5 ครั้ งที่ ผ านมา (ระหว างเดือ น
พฤศจิกายน 2561-มกราคม 2562) ภาคีเครือขายสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือไดรวมระดมความเห็นและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อสะทอนประเด็นสถานการณคุณธรรมในพื้นที่ภาคเหนือ พบประเด็นที่สําคัญในพื้นที่
โดยภาคีสมัชชาคุณธรรมเห็นตรงกันวาประเด็นดานวินัย เปนปญหาสําคัญที่จะรวมแกไขกอนเปนอับดับ
แรกในพื้นที่ภาคเหนือ เนื่องดวยสถานการณปญหาดานวินัยมีความรุนแรงถึงขั้น วิกฤติ พบวาปญ หาขาด
ระเบียบวินัย ไมเคารพกติกา กฎหมาย เปน 1 ใน 5 ปญ หาคุณ ธรรมที่มีความรุน แรงและควรไดรับการ
สงเสริมในสังคมไทย จากการสํารวจความคิดสถานการณคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทย ป 2561 ดาน
วินัยจราจร พบวาประเทศไทย เปนอันดับ 1 ของโลกที่มีอุบัติเหตุบนทองถนนสูงที่สุด มีอัตราการเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุบ นทองถนน 36.2 ตอแสนประชากร และสาเหตุสําคั ญ ของการเกิดอุบัติเหตุบ อยครั้ง คือ
พฤติกรรมการขับขี่ การไมเคารพกฎกติกา มารยาท และการไมมีน้ําใจในการใชถนนกับผูรวมทาง ซึ่งคน
ไทยยังไม ตระหนักในความสําคัญ นี้ โดยเฉพาะเกี่ยวกับ ความปลอดภัย สําหรับวินั ยดานการจัดการขยะ
พบวาการจัดการขยะมูลฝอยเปน ป ญ หาที่สําคัญ ของประเทศ เนื่ องจากปริ มาณขยะมูลฝอยมีแนวโน ม
เพิ่ม ขึ้น อย างตอ เนื่อง ทั้ งนี้เกิด จากการเพิ่ มขึ้น ของจํานวนประชากร การพัฒ นาเทคโนโลยี เศรษฐกิ จ
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อุตสาหกรรม และการบริโภค โดยภาพรวมของประเทศในป 2559 ประเทศไทยมีป ริมาณขยะมูลฝอย
เกิดขึ้นประมาณ 27.06 ลานตันตอป หรือประมาณ 74,073 ตันตอวัน ซึ่งเพิ่มขึ้น จากป 2558 ประมาณ
190,000 ตัน โดยเปนขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร ประมาณ 4.2 ลานตันตอป และเปนขยะ
รวมในทุ กจังหวัดอีกประมาณ 22.84 ลานตัน และเนื่องจากปริมาณขยะมูลฝอยมี แนวโนมเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง ทั้งนี้เกิดจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร การพัฒนาเทคโนโลยี เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและ
การบริโภค ปจจุบันพบวากระบวนการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทยยังประสบปญ หาการจัดการที่
ตนทางหรือแหลงกําเนิด การลดปริมาณขยะมูลฝอย การคัดแยก การนํ ากลับไปใชประโยชน การกําจัด
ดวยวิธีการที่ไมเหมาะสม และการขาดการมีสวนรวมของประชาชน สงผลใหเกิดปญหาขยะมูลฝอยตกคาง
โดยที่ผานมาพบวามีการขับเคลื่อนคุณธรรมดานวินัยจราจรและการจัดการขยะในสังคมไทย ผาน
การบังคับใชกฎหมายและการมีนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยที่หนวยงานที่เกี่ยวของนําไปสูการปฏิบัติที่
เป นรูปธรรม และเพื่อใหการขับเคลื่อนคุณธรรมเกิด ความยั่งยืน ทุกภาคสวนไดใหขอเสนอตอทิศทาง/
เป า หมายรวมในการขับ เคลื่อนคุณ ธรรมประเด็นวินัยจราจรและการจัดการขยะ โดยเห็น วาควรมีการ
รณรงคสรางกระแสจิตสํานึกใหเกิดเปนคานิยมที่ดีตอวินัยการจราจรกับการจัดการขยะอยางตอเนื่องและ
การปลูกจิตสํานึกการมีวินัยในตนเองแกเด็กและเยาวชนและนําสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยตองเริ่ม
จากสถาบันครอบครัวเปนอันดับแรก
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในปงบประมาณ 2562 ไดมีกระบวนการที่เกี่ยวของกับสมั ชชาคุณ ธรรมเพื่อมุงสรางการมีสวน
รวมของภาคีเครือขายคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 5 เวที เกิดการประสานความรวมมื อ
และสรางความเขาใจกับหนวยงานที่เกี่ยวของในจังหวัดและในระดับ พื้น ที่ เพื่อใหเกิดการบูรณาการการ
ทํ างาน ส งเสริ ม คุ ณ ธรรมร ว มกั น รวมทั้ งได มี การวิ เ คราะห ป ญ ห าส ะท อ น ภาพ สั ง คม ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่ตองชวยกันปองกันและแกไข โดยพบปญหาใน 3 ประเด็นสําคัญ คือ
ประเด็นปญหาที่ 1: ปญหาดานวินัย (การจัดการขยะ และการจราจร)
ประเด็นปญหาที่ 2: ปญหาเยาวชนและครอบครัว (ปญหาเด็กแวน ยาเสพติด เด็กติดเกมส และ
ความรุนแรงในครอบครัว)
ประเด็นปญหาที่ 3: ปญหาดานความพอเพียง (ใชเงินฟุมเฟอยซึ่งเชื่อมโยงไปสูความไมโปรงใสใน
การปฏิบัติหนาที่)
ภาคีสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดรวมกันระดมความคิดตอสถานการณคุณธรรม
ในพื้นที่ และเห็ นควรใหลงรายละเอียดในประเด็นปญหาเฉพาะเพื่อเรงแกไขกอน และมีขอเสนอตอแนว
ทางการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในดานตาง ๆ โดยมีแนวทางแกปญหาดานวินัย ดังนี้
 วินัยการจัดการขยะ
- ขยายผลโมเดลการจัดตั้งธนาคารขยะ (กรณีตัวอยางจังหวัดรอยเอ็ด) โดยนําขยะมาทําสิ่งของ
ใหม ๆ เปลี่ยนขยะใหมีมูลคา เปดใหชาวบานเอาขยะมาแลกเปนเงิน ถือเปนการลดขยะที่ดี และพัฒนาให
เปนแหลงศึกษาดูงาน สรางแรงบันดาลใจใหทุกคนชวยลดขยะได
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- หนวยงานภาครัฐควรรวมมือกับภาคเอกชน และภาคประชาชน บูรณาการรวมกันแกไขปญหา
วางระบบการจัดการขยะอยางจริงจัง รวมหาวิธีการกําจัดขยะที่เกิดขึ้นไดจริง นําเทคโนโลยีตาง ๆ มาใชใน
ระบบการจัดการขยะที่ทันสมัย
- การแกไขปญหาการจัดการขยะในเชิงนโยบาย ควรประกาศเปนวาระของจังหวัด เพื่อรณรงค
การคัดแยกขยะและการกําจัดขยะที่ถูกตอง รวมทั้งกําหนดมาตรการ บทลงโทษการทิ้งขยะไมเปนที่อยาง
จริงจัง
- ตั้งชุดวิทยากรในทุกระดับ ทั้งระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับ ชุมชน เพื่ อสรางกระบวนการ
และความเขาใจใหแกประชาชนสรางตระหนักถึงปญหา และใหทุกคนมองวาเรื่องการจัดการขยะเปนเรื่อง
สําคัญ มีความรุนแรง และหาแนวทางความรวมมือของประชาชนในการจัดการขยะตอไป
 วินัยการจราจร
- ปญหาดานวินัยจราจร ควรมุงแกปญหาดวยการสรางจิตสํานึกของประชาชน ผูขับขี่ตองคํานึงถึง
ชีวิตตัวเองและผูอื่น
- ประชาชนบางสวนยังไมเขาใจกฎจราจร ทั้งปายบอกทาง และกฎหมายสําหรับ ประชาชน จึง
ควรสรางความรูความเขาใจ เพื่อสรางวินัยจราจรตั้งแตระดับเด็กเล็ก เยาวชน เพื่อใหเกิดการซึมซับอยาง
แทจริง
- หนวยงานภาคสวนตาง ๆ รวมกันรณรงคและสรางความเขาใจใหคนในชุมชนหรือสังคม รับรู
และตระหนักถึงปญหาที่เกิดจากการขาดจิตสํานึกดานวินัยวาเปนปญหาสําคัญที่มีความรุนแรงตอชีวิตของ
พวกเขา สรางกระบวนการมีสวนรวมในชุมชน สังคม ใหเกิดกิจกรรมทํารวมกันอยางตอเนื่อง
- หนวยงานที่เกี่ยวของดานการออกใบอนุญ าต ตองมีมาตรการทางกฎหมายอนุญาตใหผูซื้อรถ
ตองผานการสอบและมีใบขับขี่ ระบุชื่อผูขับขี่และกระจายนโยบายเชิงปฏิบัติสูทองถิ่นและทองที่เพื่อการมี
สวนรวมรับผิดชอบรวมกัน
- ใชกระบวนการมีสวนรวม เปลี่ยนจากบทลงโทษเปนการทํ าความดี เพื่อสังคมหรื อตามแตล ะ
ชุมชนเห็นพอง และตองบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังตอเนื่อง
- มี ก ารวางนโยบาย การกําหนดหนวยงานดู แลเรื่องการกํ ากั บ เรื่องคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมด าน
การจราจร ทั้งในระดับทองถิ่น ทองที่ และมีการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังและตอเนื่อง
3. ภาคใต
ในปงบประมาณ 2562 ไดมีกระบวนการที่เกี่ยวของกับสมั ชชาคุณ ธรรมเพื่อมุงสรางการมีสวน
รวมของภาคีเครือขายคุณธรรมภาคใต จํานวน 5 เวทีเกิดการประสานความรวมมือและสรางความเขาใจ
กับหนวยงานที่เกี่ยวของในจังหวัดและในระดับพื้นที่ เพื่อใหเกิดการบูรณาการการทํางานสงเสริมคุณธรรม
รวมกัน รวมทั้งไดมีการวิเคราะหปญหาสะทอนภาพสังคมภาคเหนือที่ตองชวยกันปองกันและแกไข โดย
พบปญหาใน 3 ประเด็นสําคัญ คือ
ประเด็นปญ หาที่ 1: ปญ หาดานวินัย (การจราจร การจัดการขยะและสิ่ งแวดลอม วิ นัยในการ
รวมกันลดปญหายาเสพติดในกลุมเยาวชน ครอบครัว ชุมชน วินัยดานความโปรงใสในการดําเนินงานของ
ภาครัฐ และวินัยสวนบุคคลในการออม วินัยในการใชสื่อ ฯลฯ)
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ประเด็นปญหาที่ 2: ปญ หาดานระบบการดําเนินงาน ไดแก ขาดการบูรณาการรวมกัน ตางคน
ตางคิดตางคนตางทํา ขาดเปาหมายทิศทางที่ชัดเจน
ประเด็นปญหาที่ 3: ปญหาขาดจิตสํานึกสาธารณะ เห็นประโยชนสวนตนมากกวาสวนรวม ไมตรง
ตอเวลา ขาดการแยกแยะถูกผิด
ภาคีเครือขายไดระดมตนทุนคุณธรรม โดยเห็นรวมกันวาในพื้นที่มีตนทุนคุณธรรมที่สําคัญ คือ
การมีองค กรหรือสถานที่ตน แบบและแหลงเรีย นรู มีบุ คคลต นแบบ มีค นดี มี องคกรดี มี เครือข ายภาค
ประชาสังคมจิตอาสา มีพหุวัฒ นธรรม และมีพลัง “บวร, บรม” ที่ชวยบมเพาะปลูกฝงคุณธรรมความดี
รวมทั้งการที่คนใตมีจุดยืนที่ชัดเจนจึงทําใหเปนจุดเดนของภาคใต
สมั ชชาคุณ ธรรมภาคใต จัดขึ้นระหวางวันที่ 28-29 มีน าคม 2562 ภายใตแนวคิด “ขับ เคลื่อ น
สังคมพหุวัฒนธรรม ดวยคุณธรรมความดี พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ณ หอประชุมศาลาประชาคม
โรงละคร องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลจากการจัดงานพบวา
คุณธรรมที่คนภาคใตใหความสําคัญ คือ คุณธรรมดานวินัย เพื่อแกไขปญหาดานตาง ๆ อาทิ วินัยจราจร
วินัยสวนรวมในการจัดการขยะและสิ่งแวดลอม วินัยในการลดปญหายาเสพติดในกลุมเยาวชน ครอบครัว
ชุมชน วินัยดานความโปรงใสในการดําเนินงานของภาครัฐ และวินัยสวนบุคคลในการออม วินัยในการเฝา
ระวังสื่ออยางสรางสรรค ตองมีการบูรณาการรวมกันโดยมีทิศทางเปาหมายที่ชัดเจน มุงเนนสรางจิตสํานึก
สวนบุคคลใหเห็นประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน มีความซื่อสัตยตรงตอเวลา ตระหนักในคุณงามความ
ดี มีจิตสํานึกสาธารณะตอสวนรวม และมีทุนความดีดานสังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่ คือ บริบทของชุมชน
และสังคมภาคใต โดยรวมยังยึดวิถีพ หุวัฒนธรรมซึ่งมีองคกร สถานที่/แหลงเรียนรูหรือบุ คคลตนแบบที่
พรอมแกการเรียนรู มีเครือขายภาคประชาสังคมที่เปนเครือขายจิตอาสาระดับมหภาคในทุก ๆ ดาน มีการ
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ทุกคนมีความรักในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ตางรวมมือรวมแรงรวมใจ
กัน ทําใหคนสามัคคีกัน มีผูนําชุมชนที่เปนแบบอยางที่ดีใหกับ คนในชุม ชน มีผู นําทางศาสนาเป นผู นํ า
ทางดานจิตใจในระดับของชุมชนและหมูบาน มีความภาคภูมิใจในทองถิ่นและอาชีพของตน มีวัฒนธรรม
และแหล งท อ งเที่ ย วที่ ห ลากหลาย อี ก ทั้ ง ยั งมี ก ารขับ เคลื่ อ นสั ง คมด วยพลั ง “บวร ธรรมนู ญ ความดี
ธรรมนูญหมูบาน” ที่ชวยบมเพาะปลูกฝงคุณธรรมความดี
4. ภาคกลาง
ในปงบประมาณ 2562 ไดมีกระบวนการที่เกี่ยวของกับสมั ชชาคุณ ธรรมเพื่อมุงสรางการมีสวน
รวมของภาคีเครือขายคุณธรรมภาคกลาง จํานวน 3 เวที เกิดการประสานความรวมมือและสรางความ
เขาใจกับ หนวยงานที่เกี่ยวของในจังหวัดและในระดับพื้นที่ เพื่อใหเกิดการบูรณาการการทํางานสงเสริม
คุณธรรมรวมกัน รวมทั้งไดมีการวิเคราะหปญ หาสะทอนภาพสังคมภาคกลางที่ตองชวยกั นปองกัน และ
แกไขผลจากการระดมความเห็นดานความเสี่ยงดานสถานการณปญหาดานคุณธรรมของคนในพื้นที่ภาค
กลาง พบวา สว นใหญ ใหค วามสํา คัญ กั บ ป ญ หาด านวินัย ทั้งวินั ยจราจร และวิ นั ยการจัด การขยะและ
สิ่งแวดลอม การเห็นแกประโยชนสวนตนมากกวาประโยชนสวนรวม ขาดความรับ ผิดชอบ ป ญหาดาน
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เยาวชน ครอบครัว และสังคม ทั้งปญ หาการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน การมั่วสุมยาเสพติดและการพนัน
การไมมีสัมมาคารวะ ฯลฯ และปญหาเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่น
สําหรับทุนความดีในพื้นที่ ไดแก ทุนทางศิลปวัฒนธรรม ที่มีศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ มี
กิ จกรรมทางศาสนาและวัฒ นธรรมใหเด็ก เยาวชนและคนในชุ ม ชนได เข าร วม ทุ น มนุ ษ ย ได แ ก การมี
ตนแบบที่ดีทั้งตัวบุคคลในชุมชนและบุคคลสําคัญ ในอดีต เชน สมเด็จพระสังฆราช องคที่ 19, ร.2, พั น
ท ายนรสิงห เปนตน ทุน ทางสังคม ไดแก มีองคกรตนแบบ เชน วัด โรงเรียน ชุมชน หนวยงานหมูบาน
รักษาศีล 5
จากการหารือพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมในพื้นที่ภาคกลาง ทั้งการสงเสริม
พัฒ นา แก ไขปญ หาคุณ ธรรมของภาคกลางในประเด็นวินัย ประเด็ นปญ หาเด็ก ครอบครัว สั งคม และ
ประเด็นสุจริต และรวมยกรางประกาศเจตนารมณและขอเสนอเชิงนโยบายตอหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อ
นําไปเปนประเด็นการขับ เคลื่อนงานดานคุณธรรมในสมัชชาคุณธรรมภาคกลาง รวมถึงการหารือเตรียม
ความพรอมการจัด งานสมั ช ชาคุณ ธรรมภาคกลาง ซึ่ง มีกํ าหนดจั ด ขึ้ น ในวั น ที่ 21-22 มี น าคม 2562
ณ หอประชุม สนามกี ฬ า องคการบริห ารส วนจัง หวั ด พระนครศรีอ ยุธ ยา อย า งไรก็ ต ามเมื่ อรัฐบาลได
ประกาศใหมีกําหนดเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ทั่วประเทศนั้น ซึ่งเป น
ระยะเดี ย วกั น กั บ การกํ า หนดจั ด สมั ช ชาคุณ ธรรมภาคกลาง ในวั น ที่ 21-22 มี น าคม 2562 ซึ่ งตาม
ขอเสนอแนะของ กกต. ใหงดกิจกรรมฝกอบรม ประชุมสัมมนา 10 วัน กอนเลือกตั้ง ดังนั้นผูบริหารศูนย
คุณธรรมไดหารือในประเด็นดังกลาวขางตน และมีมติใหเลื่อนจัดสมัชชาคุณธรรมภาคกลางออกไปกอน จึง
สงผลใหไมมีการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคกลาง ในชวงเวลาดังกลาว
แมสมัชชาคุณธรรมภาคกลางจะไมไดจัดขึ้น แตประเด็นดานคุณธรรมที่สําคัญภายในพื้ น ที่ ภาค
กลาง ก็เปนเรื่องสําคัญที่จะตองขับเคลื่อนตอไปทั้งปญหาดานวินัย โดยเฉพาะวินัยจราจร วินัยการจัดการ
ขยะและสิ่งแวดลอม การเห็นแกประโยชนสวนตนมากกวาประโยชนสวนรวม การขาดความรับผิดชอบ
ปญหาดานเยาวชน ครอบครัว และสังคม ทั้งปญหาการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน การมั่วสุมยาเสพติดและ
การพนัน การไมมีสัมมาคารวะ ฯลฯ และปญหาการทุจริตคอรรัป ชั่น โดยปญหาดังกลาวควรนํ าเขาเพื่ อ
ยกระดับสูสมัชชาคุณธรรมระดับชาติ ครั้งที่ 10 ตอไป
จากการจัดสมัชชาคุณธรรมภูมิภาคใน 3 ภูมิภาค สรุปจํานวนผูเขารวมและองคกรรวมจัดสมัชชา
คุณธรรมภูมิภาคได ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 สรุปจํานวนผูเขารวมและองคกรรวมจัดสมัชชาคุณธรรมภูมิภาค
ภูมิภาค
ภาคเหนือ

สถานที่จัด/จังหวัด

สถาบันการพลศึกษาวิทยา
เขตสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ภาคใต
ศาลาประชาคมโรงละคร
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครศรีธรรมราช
รวม

จํานวนผูเขารวมงาน
(คน)
1,952

องคกรรวมจัด
(หนวย)
88

2,500

110

1,040

65

5,492

263

ผลจากการจัดงานทําใหหนวยงานภาคีเครือขายสมัชชาคุณธรรม ตางไดรับความรูความเขาใจตอ
แนวทางการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมสูการปฏิบัติ เกิดการรวมพลังขับเคลื่อนสังคมคุณ ธรรม พอเพี ยง
วินัย สุจริต จิตอาสาสูสังคม ไดเห็นโมเดลการสงเสริมคุณธรรมในระดับชุมชน องคกร อําเภอ และจังหวัด
รวมถึงองคความรูดานการสรางระบบนิเวศนเพื่อการพั ฒนาคุณธรรม และขับ เคลื่อนแนวคิดพลังตนทุน
ชีวิตสูการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม โดยเครือขายสมัชชาคุณธรรมใน 4 ภูมิภาค ต างเห็นความสําคัญ ใน
การขับเคลื่อนคุณธรรม “วินัย” โดยเฉพาะวินัยในการจัดการขยะ วินัยจราจรกอน เปนอันดับแรก รวมถึง
เห็ น ควรส งเสริม คุณ ธรรมความพอเพี ยงและความสุ จริต ดวย พร อ มทั้ งให ค วามสํา คั ญ กับ การปลูก ฝ ง
คุณธรรมในเยาวชนและครอบครัว เพื่อสรางทักษะชีวิตใหเด็กและคนในครอบครัวรูเทาทันปญหาตาง ๆ
และเพื่อทําใหเกิดการขับเคลื่อนงานคุณธรรมอยางเปนรูปธรรม ดังแนวทางและขอเสนอตอการขับเคลื่อน
คุณธรรมที่กลาวไวขางตน
สามารถกล าวได วาผลจากการดําเนิ น การขั บ เคลื่ อ นงานส งเสริม คุณ ธรรมของภาคี เครือ ข า ย
สมัชชาคุณธรรมทั้ง 4 ภูมิภาค ไดสงผลใหองคกรทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสื่อมวลชน ภาค
ประชาสังคม ภาคประชาชน และเครือขายเด็กและเยาวชนตางรวมมือผนึ กพลังขับ เคลื่อนงานสงเสริม
คุณธรรมภายใตแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) ใหเกิดขึ้นเปนรูปธรรม
โดยเนนปลูกฝงคุณธรรมที่พึงประสงค 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา มีการคัดเลือกชุมชน
องคกร อําเภอ และจังหวัดคุณธรรมตนแบบในทุกพื้นที่ และมีการประชุมติดตามการขับเคลื่อนแผนแมบท
สงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ มีการเชื่อมโยงองคกรภาคีสมัชชาคุณธรรมที่เปนกลไก
คณะอนุกรรมการสงเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด โดยรวมกันสรางพันธะสัญญาของภาคีเครือขาย ในการ
ประกาศตัวแสดงพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมผานการประกาศเจตนารมณและความมุงมั่นของเครือขาย
สมัช ชาคุณ ธรรมรว มกัน ในการสงเสริมพั ฒ นาหนว ยงาน องคก ร ชุ ม ชน อํ า เภอ และจังหวัดคุณ ธรรม
เพื่อใหตนเองและประชาชนมีพฤติกรรมที่สะทอนการมีคุณธรรม เห็นประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน
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สวนตน และรวมกันทํางานสงเสริมคุณธรรมตามบทบาทหนาที่แ ละภารกิจขององคก รอย างเต็ มกํ าลั ง
พรอมทั้งประสานเชื่อมโยงความรวมมือของทุกภาคสวนทั้ งหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม สถาบันศาสนา ประชาชน และเครือขายเด็กและเยาวชน ในการวิเคราะหสถานการณคุณธรรมใน
พื้นที่ จัดกระบวนการเรียนรูของเครือขายตาง ๆ และติดตามประเมินผลเพื่อนําไปสูการปฏิบัติในองคกร
และในระดับพื้นที่ตอไป
2.2 การขับเคลื่อนคุณธรรม“วินยั คนสะทอนวินยั ชาติ”
ความหมายและความเขาใจเรื่องวินัย
ความหมาย: การอยูในระเบียบแบบแผนและขอปฏิบัติ การยึดมั่นและรับผิดชอบในหนาที่ของตน
ทั้งวินัยตอตนเอง ตอองคกร ตอสังคม ปฏิบัติตามจริยธรรม จรรยาบรรณ และเคารพตอกฎหมาย ถือเปน
พื้นฐานและเครื่องมือในการพัฒนาคน
จากความหมายของคุณธรรม “วินัย” ขางตนจะเห็นลักษณะของวินัย ดังนี้
1) มีระเบียบและจริยธรรมปฏิบัติตนตามหนาที่ของพลเมืองดี
2) ปฏิบัติตนตามกติกาขององคกรและสังคมที่กําหนด
3) ปฏิบัติตามกฎกติกาจรรยาบรรณของวิชาชีพ
4) เคารพตอกฎหมาย
ความสําคัญ
“วินัย” เปนคุณธรรมที่มีหนาที่กํากับและสงเสริมใหบุคคลสังคมอยูรวมกันอยางสันติสุข และชวย
พัฒ นาสังคมใหเจริญ กาวหนาอยางยั่งยืน ความมีวินัยเปนเครื่องมื อสําคัญในการพั ฒนาคุณภาพของคน
และเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ในหลายประเทศขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติมาก แต
สามารถพั ฒ นาประเทศชาติ ให เจริญ รุงเรือ ง ประชาชนกิน ดีอ ยู ดีได เพราะมี ป ระชาชนที่ มี วินั ย เช น
สิงคโปร ญี่ปุน ฯลฯ วินัยจึงมีความจําเปนสําหรับทุกคน ทุกสังคม และทุกประเทศ
วินัย เปนคุณ ธรรมหลักที่มีความเชื่อมโยงกับ คุณ ธรรมอื่น ไดแก ความซื่อ ตรง คนที่มีวินั ยเปน
คุณธรรม จะทําดวยความวิริยะอุตสาหะจนกลายเปนความเคยชิน และเปนชีวิตประจําวัน ไมวาจะมีคน
เห็นหรือไมก็ตามเปนพฤติกรรมที่อยูบนความสํานึก “รับผิดชอบ” ผูมีวินัยจะเปนผูรูผิดชอบชั่วดีรูวาสิ่งใด
ควรทํา สิ่งใดไมควรทํา และมีจิตสํานึกเพื่อประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
สถานการณคณ
ุ ธรรม “วินยั คนสะทอนวินัยชาติ”
1. ผลการสํารวจโดยศูนยคุณธรรม ป 2561 ตอปญหาวิกฤตทางดานคุณธรรมที่มีความรุนแรงใน
สังคมไทย 5 อั นดับ แรก คือ ความซื่อ สัตย สุจริต การทุจริตคอรรัป ชั่น จิ ตสํานึ ก สาธารณะ ขาดความ
รับผิด ชอบตอ สังคม พฤติก รรมวัตถุนิย ม บริโภคนิย ม ไมมี ความพอ ขาดระเบี ย บวินั ย ไมเคารพกติก า
กฎหมาย ขาดความสามัคคีเกิดความขัดแยงในสังคม
2. จากการขับเคลื่อนงานดานคุณธรรม ในป 2562 ผานเวทีสมัชชาคุณธรรมใน 4 ภูมิภาค ทําให
เห็นถึงสถานการณคุณธรรมตามการรับรูของกลุมเครือขายในภูมิภาคตาง ๆ พบวาคุณธรรมที่ควรไดรับ
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การสงเสริมในสังคมไทยมากที่สุด คือ ความซื่อสัตยสุจริต ยึดมั่นในความถูกตอง ความมีวินัยทั้งตอตนเอง
และต อสังคม การปฏิบัติตนตามกฎ/ระเบียบ/ขอบังคับ/กฎหมายของสังคม การดําเนินชีวิตดวยความ
พอเพียง ความรับผิดชอบตอผูอื่นและสังคม พบวามีแนวโนมเรื่องวินัยที่คนในสังคมใหความสําคัญมากขึ้น
จากการจัด สมัช ชาคุณ ธรรมใน 4 ภู มิภ าค พบวาประเด็น วินัย เปน ประเด็ น ที่ ภาคีเครือข ายให
ความสําคัญมากเปนอันดับหนึ่ง โดยมีประเด็นยอย ไดแก ประเด็นดานวินัย การจัดการขยะ วินัยจราจร
การออม และวินัยในการใชสื่อสังคมออนไลน
1) กลุมที่มีปญหาดานวินัยมาก ไดแก เจาหนาที่รฐั ประชาชนทั่วไป เด็ก เยาวชน และครอบครัว
2) ลักษณะของกลุม โดยกลุมเหลานี้มีแนวโนมขาดวินัย ทั้งตอตนเอง ชุ มชน องคกร และสังคม
มากขึ้น ไมสามารถบริห ารจัดการเวลาของตนเองได ขาดวินัย ในตนเอง และไม เคารพกฎระเบี ยบของ
องคกร
3. “10 ปรากฏการณ คุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทย” ซึ่งเปนการศึกษา รวบรวม สังเคราะห
ขอมูลจากประเด็นสถานการณสําคัญที่เกิดขึ้นในชวงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2562 จากแหลงขาวที่มี
ความหลากหลาย ทั้งจากเว็บ ไซตขาว และสื่อสังคมออนไลน ไดสะทอนสถานการณคุณธรรมดานวินั ย
ดังนี้
1) “ขยะล นเมือง” ปญ หาสําคัญ คือ “การเพิ่มขึ้นของปริม าณขยะ” ทั้งจากการเพิ่ มขึ้น ของ
ประชากร การพัฒนาเศรษฐกิจ เทคโนโลยี ที่มุงเนนใหเกิดการบริโภคอยางมหาศาล รวมถึงพฤติกรรมการ
บริโภคของคนในสังคม ทําใหเกิดขยะมูลฝอยที่มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้ น นํ ามาสูปญหาดานการจัดการ และ
กําจัดอยางถูกวิธี
สถานการณขยะในประเทศไทย
จากการสรุปสถานการณมลพิษของประเทศไทยเมื่อป 2561 โดยกรมควบคุมมลพิษ พบวามีขยะ
มูลฝอย เกิดขึ้นประมาณ 27.82 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากป 2560
 รอยละ 1.64 ถูกคัดแยก และนํากลับไปใชประโยชน
 รอยละ 34 ถูกนําไปกําจัดอยางถูกตอง
 รอยละ 39 กําจัดไมถูกตอง
ทั้งนี้ขอมูลที่นาสนใจ คือ จํานวนขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจะเป นขยะพลาสติกประมาณ 2 ลานตัน
และมีก ารนํากลับ มาใชใหมเพีย ง 0.5 ลานตัน นอกจากนั้นยังพบวาของเสีย อัน ตรายจากชุมชนเกิดขึ้ น
638,000 ตัน
 รอยละ 65 เปนซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและขยะอิเล็กทรอนิกสจํานวนถึง 414,600 ตัน
 รอยละ 35 เปนขยะอันตรายประเภทอื่น ๆ เชน แบตเตอรี่ ถานไฟฉาย ภาชนะบรรจุสารเคมี
กระปอ งสเปรย 223,400 ตัน ในจํานวนนี้ไดรับการจัดการอยางถูกตองเพี ยงรอยละ 13 หรือประมาณ
83,600 ตัน
ประเทศไทยยังไมมีกฎระเบียบที่จะคัดแยกของเสียอันตรายออกจากขยะทั่วไป และกฎหมายใน
การกํากับดูแลใหผูผลิตหรือภาคเอกชนรับผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ
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อิเล็กทรอนิกส สัตวท ะเลพิก ารและตายจากขยะพลาสติ ก เชน กรณี ที่สั ตวแพทยป ระจําศูน ยวิจัย และ
พัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยฝงตะวันออกผาชันสูตรซากเตาตนุ พบวามีขยะในทองสะสม
อยูเปนจํานวนมากทําใหอุดตันระบบทางเดินอาหารจนตาย และกรณีวาฬนํารองครีบสั้นที่เกยตื้นบริเวณ
คลองนาทับ จังหวัดสงขลา มีขยะในทอง 85 ชิ้น น้ําหนัก 8 กิโลกรัม
กระบวนการมีสวนรวมตอการจัดการปญหาขยะ ภาครัฐไดมีการกําหนดภาระและหนาที่ในการ
จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ซึ่งสวนใหญเปนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยจะมีการรวบรวมโดยรถ
ขนขยะ เพื่อนําไปคัดแยกขยะประเภทตาง ๆ เชน ขยะที่นํากลับมาใชใหม ขยะอินทรีย ขยะอันตราย ฯลฯ
ตามวิธีการของแตละหนวยงานทองถิ่นนั้น ๆ แตพบวายังคงประสบปญหาในกระบวนการจัดการ ทั้งพื้นที่
รองรับ การกําจัดที่เหมาะสม หรือแมกระทั่งขอจํากัดดานงบประมาณ
นอกจากหน ว ยงานท องถิ่ น ที่ มี บ ทบาทสํา คั ญ แล ว ในระดั บ นโยบายมี หน วยงานหลั ก ในการ
ดําเนิ นงาน และยังมีกฎหมายและนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวของอีก เชน พรบ.ส งเสริมและรัก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ.2535 แผนแมบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ และแผนปฏิบัติการประเทศ
ไทยไรขยะ รวมถึงการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนในอนาคต ที่มีการจัดทํา Roadmap
การจัด การขยะพลาสติก (พ.ศ.2562-2570) โดยให ลด เลิกใชพลาสติ ก 7 ชนิด ภายในป 2565 ได แ ก
พลาสติกหุมฝาขวดน้ําดื่ม ผลิตภัณ ฑพลาสติกที่มีสวนผสมสารประเภทอ็อกโซ ไมโครบี ดจากพลาสติ ก
ถุงพลาสติกหูหิ้วอยางหนา กลองโฟมบรรจุอาหาร แกวน้ําพลาสติก และหลอดพลาสติก (แบบใชครั้งเดียว)
นอกจากนั้นยังมีมาตรการในการปรับปรุงแกไขสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่ประสบปญหาการจัดการอยางไมถูกตอง การเขมงวดในการติดตามตรวจสอบและบังคับใชกฎหมายใน
การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกสและเศษพลาสติกที่นําเขาจากตางประเทศ
สวนภาคเอกชน ไดมีการรณรงค “งดใชถุงพลาสติก”บริษัทตาง ๆ รานสะดวกซื้อ และหางสรรรพ
สินคาพรอมใจกัน “งด” ใหบ ริการถุงพลาสติก และพรอมรณรงคใหป ระชาชนพกถุงผาหรือตะกราไปใส
สินคาทดแทนการใชถุงพลาสติก เพื่อรวมกันลดปริมาณขยะถุงพลาสติก
สําหรับการดําเนินงานในภาคประชาสังคม และประชาชน กับกระแสรณรงค “เก็บขยะ” เชน
 กลุมจัดการขยะ Trash Hero Thailand เปนนักเคลื่อนไหวทางสังคมที่สรางจิตสํานึก ความ
ตระหนักรู แรงบันดาลใจ และความรูดานสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะเรื่องขยะ ใหสาธารณชนเกิด
จิตสํานึกในการรักษาความสะอาดใหกับพื้นที่สาธารณะ ไดทํากิจกรรมเก็บขยะอยางตอเนื่อง
ตั้งแตป พ.ศ.2556 จนถึงปจจุบัน
 เว็ บ ไซต Change.org หรื อ เว็ บ ไซต ร ณรงค เพื่ อ สร า งการเปลี่ ย นแปลงในสั งคม ได มี ผู ตั้ ง
แคมเปญเรียกรองใหธุรกิจหางรานรายใหญ เลิกการแจกถุ งพลาสติ กใชครั้งเดียว หากลูกค า
ตองการถุงก็ใหคิดเงินคาถุงในราคาที่เหมาะสม
 กิ จ กรรมท า เก็ บ ขยะในโซเชี ย ลมิ เดี ย (Viral) โดยมี ก ารกํ า หนดแฮ็ ช แทคต า ง ๆ ได แ ก
#trashtag#challengeforchange #BasuraChallenge/#cleanupChallenge ห รื อ
#ChallengeforChange ทํ าใหป ระชาชนชาวไทยที่รับทราบถึงกระแสแคมเปญนี้ ได ลงมือ
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เก็บขยะพรอมถายภาพพื้นที่กอนและหลังเก็บขยะ โดยสิ่งที่ทําให Viral นี้ประสบความสําเร็จ
คื อ การกระตุ น ให ทํ า ความดี มี ความสนุ ก และการแข ง ขัน แทรกอยู ซึ่ งเป น การรวมสร า ง
จิตสํานึกในการชวยกันเก็บขยะ ใชของจนเต็มประสิทธิ ภาพหรือนํากลับ ใชใหม จะเปน การ
แบงเบาภาระการยอยสลายตามธรรมชาติที่โลกตองแบกรับ และลดเงินที่ใชกําจัดขยะในแตละป
ปญหาขยะลนเมือง เกิดจากปจจัยตาง ๆ ที่สําคัญ ทั้งดานการจัดการ งบประมาณ การสงเสริม
ความรูความเขาใจในการจัดการขยะอยางถูกตองใหกับประชาชน รวมถึงประสิทธิภาพของทองถิ่นในการ
จัดการขยะประเภทตาง ๆ สงผลใหไมสามารถกําจัดขยะจํานวนมหาศาลโดยเฉพาะในพื้นที่เมืองใหญ แนว
ทางการแกไขปญหาขยะลนเมืองที่สําคัญที่นับไดวามีประสิทธิภาพสูงสุด คือ การลดการผลิตขยะจากตน
ทางในระดับ บุคคล และครัวเรือน รวมถึงการแยกขยะเพื่อลดภาระการจัดเก็บ ดังนั้น การนอมนํา หลั ก
ปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงของพระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภู มิพ ลอดุ ลยเดช รัช กาลที่ 9 มา
ปฏิบัติเพื่อความสมดุลพอดีในการบริโภคของทุกคนทุกครัวเรือนในสังคมไทย ลดการผลิตขยะที่ไมจําเปน
และการสรางวินัยในการจัดการขยะจากครัวเรือน เพื่อลดผลกระทบและภาระในการรวบรวมจัดเก็บขยะ
ของทองถิ่น และสามารถจัดการขยะลนเมืองที่สะสมอยางยาวนานไดในที่สุด
2) “วินัยจราจร สะทอนวินัยชาติ”อุบัติเหตุ แมจะเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยไมสามารถคาดเดา
ไดแตหลายเหตุการณก็เปนเหตุการณที่เกิดจากความประมาทและสามารถปองกันการเกิดเหตุได อยางใน
กรณีของอุบัติเหตุบนทองถนนที่สวนใหญมีสาเหตุสําคัญมาจาก “การขาดวินัยจราจร” ที่รวมถึงปญหาเมา
แลวขับ จากสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นสะทอนใหเห็นถึงสภาพปญหาและตนตอที่เกิดขึ้นตั้งแตการมีปาก
เสียง ความขัดแยง การทะเลาะวิวาท ไปจนถึงการสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน
ประเทศไทยในช วงเทศกาลสํ าคั ญ เช น เทศกาลป ใหม และประเพณี ส งกรานต ที่ มี วั น หยุ ด
ติดตอกันหลายวัน มักเปนชวงที่หนวยงานภาครัฐไดมีการประกาศสถิติการเกิดอุบัติเหตุในชวงเทศกาล
เชน “7 วันอันตราย” เพื่อเปนชวงของการเฝาระวังและปฏิบัติการในการลดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และ
การสูญเสียชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะอุบัติเหตุทางทองถนน โดยใชมาตรการตาง ๆ เปนตัวชวยกํากับ
เชน การกวดขันวินัยจราจร การตั้งจุดพักรถ การรณรงคลดอุบัติเหตุ การจับกุมผูกระทําผิด เปนตน
ผลกระทบและความสูญเสียจากอุบัติเหตุ
ประเทศไทยกับการติดตามขาวสรุปสถิติ ทั้งที่เกิดขึ้นในชวงเทศกาลปใหม และเทศกาลสงกรานต
ไดรับความสนใจทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เมื่อตนป 2562 ไดมีการรณรงคและสรุป
สถิติ ระหว างวั นที่ 27 ธัน วาคม 2561-2 มกราคม 2562 พบวาเกิดอุบัติเหตุรวม 3,791 ครั้ง ผูเสียชีวิต
463 คน ผูบาดเจ็บ 3,892 คน ซึ่งแมจะมีจังหวัดที่ไมมีผูเสียชีวิตใน 4 จังหวัดดวยกัน คือ ตาก แพร สตูล
และสมุ ท รสงคราม แต ในจั ง หวั ด ใหญ ห รื อ จั ง หวั ด ที่ เป น ศู น ย ก ลางของภู มิ ภ าค อย า งเช น จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช มีอุบัติเหตุสะสมสูงสุดถึง 118 ครั้ง และมีผูบาดเจ็บสูงสุดถึง 137 คน ในขณะที่จังหวัด
นครราชสีมา มีผูเสียชีวิตสูงถึง 25 คน
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ทั้งนี้สาเหตุที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุจนนํามาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสิน ไดแก การดื่มแลวขับ
ร อ ยละ 40.39 การขั บ รถเร็ ว เกิ น กํ า หนด ร อ ยละ 28.30 ยานพาหนะที่ เกิ ด อุ บั ติ เหตุ สู ง สุ ด ได แ ก
รถจักรยานยนต รอยละ 79.64 รถปกอัพ รอยละ 6.95 แตสถิติที่นาสนใจอีกอยาง คือ สวนใหญเกิดใน
เสนทางตรง รอยละ 64.89 บนถนนกรมทางหลวง รอยละ 39.30 ถนนใน อบต./หมูบาน รอยละ 34.90
เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติชวงการเกิดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลปใหมในป 2561 ที่ มีอุบัติเหตุสะสมจํานวน
3,841 ครั้ง มีผูไดรับบาดเจ็บ จํา นวน 4,005 คน และผูเสียชีวิต จํ านวน 423 คน ซึ่งแมวาจะมี จํานวน
อุบัติเหตุลดลง แตกลับมีจํานวนผูเสียชีวิตเพิ่มขึ้นถึง 40 คน
ถัดมาในชวงเทศกาลสงกรานต ที่มีการสรุปสถิติ 5 วันอัน ตราย ระหว างวันที่ 11-16 เมษายน
2562 ของศูนยอํานวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปถ.) โดยกรมปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย พบวามีจํานวนอุบัติเหตุสะสมสูงถึง 2,702 ครั้ง ผูเสียชีวิตรวม 297 คน มีผูบาดเจ็งสะสม 2,807 คน
ซึ่งจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดและบาดเจ็บสูงสุด ยังคงเปนเมืองใหญอยางจังหวัดเชียงใหม โดยอุดรธานี
เปนจังหวัดที่มีผูเสียชีวิตสูงสุด จํานวน 14 คน และพบวาอุบัติเหตุที่ทําใหมีผูเสียชีวิตสวนใหญเกิดบนถนน
กรมทางหลวง รอยละ 59.85 โดยสวนใหญเกิดบนเสนทางตรง รอยละ 66.54 อยางไรก็ตามสาเหตุสําคัญ
ของการเกิดอุบัติเหตุเกิดจากการขับรถเร็ว รอยละ 43.4
“ทะเลาะวิวาท” ปญหาใหญผูใชรถ
นอกจากสาเหตุการเมาแลวขับ ขับรถผิดกฎ การขาดวินัยจราจร หรือสภาพถนนหนทางที่ ไมได
มาตรฐานแลว ยังพบวาการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนนนั้นมีสาเหตุมาจากอารมณรอนของผูขับขี่ หรือการ
ขาดการควบคุมอารมณโกรธทําใหเกิดอุบัติเหตุ และเกิดเหตุการณการทะเลาะวิวาทตาง ๆ ตามมา โดย
สถานที่ ที่ มั ก เกิ ด การทะเลาะวิวาท อาจจะเกิ ด บริ เวณท องถนนที่ สามารถใช ค วามเร็ว สู งเพราะความ
ตองการที่เรงรีบ และกลุมเสี่ยงที่มักจะกอใหเกิดเหตุการณทะเลาะวิวาทบนท องถนนมากที่สุด คือ กลุม
วัยรุน โดยสํานักพัฒนาสุขภาพจิตไดกลาวถึงสาเหตุที่ปญหาการทะเลาะวิวาทมักจะเปนเพศชาย เนื่องจาก
เพศชายมีความรุนแรงทางอารมณสูงในตัวอยูแลว นอกจากนั้นยังมีความหุนหัน ขับขี่ดวยความเร็ว ยังไมมี
ประสบการณในการขับขี่เทาที่ควร และไมเขาใจกฎจราจรหรือปฏิบัติไดอยางเครงครัดเทากับผูใหญหรือผู
ที่ใชรถมาเปนระยะเวลานาน ดังนั้นทางออกที่ดีคือ “การฝกสติ” ซึ่งเปนสิ่งสําคัญในการขับขี่ยานพาหนะ
หากขาดสติก็จะขาดการยับยั้งอารมณ นํามาซึ่งการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งการระบายอารมณดวยความรุน แรง
อาจทําไดโดยการดาทอ กดแตรเรงเครื่อง ใชกําลัง ชกตอย รวมไปถึง ใชอาวุธทํารายรางกายกัน
ตัวอยางการทะเลาะวิวาท ที่เปนขาวดังบนโลกออนไลน
 “หนุ ม ใหญ นั่ง ชิล บนหลั งคาบีเอ็ม รอประกัน ฯ” คลิ ป ดั งที่ เกิ ดการตั้ง ข อ สงสั ย ของสั งคม
ออนไลนวา ทําไมหนุมใหญถึงนั่งอยูบนหลังคารถของตน เพื่อรอประกันมาดูแลคาใชจาย โดย
สาเหตุหลักเกิดจากหนุมใหญไมพอใจระหวางคูกรณี ที่มีการขับขี่ดวยโทสะ ปาดหนากั น จน
กอใหเกิดอุบัติเหตุ สงผลใหผูขับขี่บนทองถนนรายอื่นที่ไมเกี่ยวของ ตองไดรับ ความเสียหาย
จากอุบัติเหตุไปดวย
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 “ฮั่นแน!! จากความไมพอใจบนทองถนนสูการทะเลาะวิวาท” ที่กลายเป นวลีเด็ด ฮั่นแน ใน
โลกออนไลน เกิดการนํามาตัดตอ ลอเลียนมากมาย แตเบื้องหลังของป ญหา เกิดจากการ
กระทบกระทั่งดาทอระหวางผูใชรถใชถนนจนนํามาสูการทะเลาะวิวาทและทํารายรางกายกัน
โดยเริ่มตนมาจากความเขาใจผิดกันในเรื่องการเรงเครื่องรถจักรยานยนต
 เสี่ยเมาแลวขับ สรางความยอยยับใหผูอื่น จากกรณีของนักธุรกิจรายหนึ่ง ไดขับรถมึ นเมา
จากการดื่ม สุรา ทํ าให เกิด อุ บั ติเหตุ ชนตํา รวจนายหนึ่ งเสี ย ชี วิต เหตุ ก ารณ นั้ น ได สงผลให
ครอบครัวของตํารวจนายนั้น ตองสูญเสียบุคคลอันเปนที่รักและเสาหลักของครอบครัวไป แต
ดวยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
รับบุตรสาวคนเล็กพรอมภรรยา ไวเปนคนไขในพระราชานุเคราะห
จากสถานการณดังกลาวขางตนทั้งการกระทําความผิดกฎจราจร ความขัดแยงในการใชรถใชถนน
ตลอดจนปญหาเมาแลวขับ สะทอนใหเห็นถึงการขาดวินัยและความรับผิดชอบตอสังคมของผูใชรถใชถนน
อันสงผลกระทบตอผูเสียหายและสังคมในวงกวาง ตลอดจนเปนป จจัยสํ าคัญ ทางสังคมในการกํ าหนด
สุขภาพ เนื่องจากกอใหเกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตเปนจํานวนมากในแตละป ซึ่งสวนใหญเกิดเหตุการณ
ในชวงเทศกาลสําคัญ ที่ควรจะเปนเทศกาลที่นําความสุขมาสูคนไทย อยางเทศกาลปใหมและสงกรานต
จากสถานการณดานคุณธรรมในสังคมไทย พบวาคุณธรรมความมีวินัยเปนคุณธรรมที่ภาคสวน
ตาง ๆ เห็นวาควรมีการสงเสริมและขับเคลื่อนใหเกิดขึ้นสังคมไทย และเห็นวาวินัยเปนเครื่องชวยเหนี่ยวรั้ง
ไมใหบุคคลประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ไมดี และชวยสงเสริมผลักดันใหเกิดความสําเร็จในชีวิต ไดแก ความ
อดทน ขยันหมั่นเพียร ตรงเวลา ไมผลัดวันประกันพรุง รับผิดชอบตอหนาที่ พึ่งตนเอง ประหยัด อดออม
ฯลฯ
“วินัย” เครื่องมือสรางความปกติสุขของคนในชาติ
คําวา วินัยจราจร สะทอนวินัยชาติ ยังเปนขอเท็จจริงในสังคมไทยเพราะการมีวินัยหมายถึงการให
ความสําคัญกับกฎ ระเบียบ หรือกติกาของสังคม และประเทศที่จะทําใหประเทศเกิดความสงบสุข และอยู
รวมกันโดยปกติสุข การมีวินัยของคนในสังคมแมวาจะเปนสิ่งที่ตองเกิดจากการปฏิบัติโดยตนเอง แตก็เปน
สิ่งที่สงผลกระทบตอผูอื่นและสังคมโดยรวมได จากสถานการณคุณ ธรรมดังกล าว แสดงให เห็น และย้ํ า
เตือนซ้ํา ๆ ในชวงเทศกาลตอเทศกาล หรือแมกระทั่งเหตุการณกระทบกระทั่งบนทองถนนที่มักพบเห็นได
เปนประจํา ที่มีความรุนแรงตั้งแตการดาทอดวยคําพูด การทะเลาะวิวาท การเกิดอุบัติเหตุ การสูญ เสี ย
ทรัพยสิน การบาดเจ็บ และที่รายแรงที่สุด คือ การสูญเสียชีวิต ซึ่งยังคงเปน ปญ หาที่คนทั้งประเทศ ทั้ ง
รัฐบาล หนวยงานภาครัฐ และประชาชนตางใหความตระหนัก รวมถึงมีการออกมาตรการตาง ๆ ดังกลาว
เขาควบคุมสถานการณ และการรณรงคในเรื่องตาง ๆ เชน เมาไมขับ งวงนอนพั ก การตั้งสถานที่พักรถ
ฯลฯ แตจะพบวาการเสริมพลังทางบวกในการสรางวินัยใหเกิดเปนคุณธรรมของคนในชาติ นาจะเปนการ
แกไขปญหาในระยะยาว และมีความจําเปนอยางยิ่งยวด ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพิธีพ ระราชทานกระบี่ โรงเรียนนาย
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รอยพระจุลจอมเกลา โรงเรียนนายเรือ และโรงเรียนนายเรืออากาศ ณ สวนอัมพร เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน
2543 ความวา
“วินัยนี้เปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งทั้งในสวนบุคคลและสวนรวม กลาวคือ ในสวนบุคคล วินัยจะทํา
ใหบุคคลสามารถใชความรูความสามารถและประพฤติปฏิบัติตน ปฏิบัติงานไดถูกตองและเปนประโยชนใน
สวนรวม วินัยจะทําใหหนวยงาน สังคม ตลอดจนชาติบานเมือง มีความแข็งแกรง สามารถปฏิ บัติการตาง ๆ
รวมกั นไดอ ยา งเปน เอกภาพ วิ นัย จึงเป น ปจจัย หรือ พลั งอย างสํา คัญ ในการสร างสรรคค วามเป น ปกติ
เรียบรอย และความเจริญมั่นคงใหแกบุคคลและสวนรวม” ซึ่งจะทําใหคนไทยสามารถเรียนรูเรื่องวินัยจาก
พระองคทานเพื่อรวมสรางสรรคใหประเทศไทยเปนสังคมคุณธรรมตอไป
2.3 ยุทธศาสตรชาติดานคุณธรรมตอการขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทย
2.3.1 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561-2580)
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561-2580) เปน ยุทธศาสตรช าติฉบับ แรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะตองนําไปสูการปฏิบัติเพื่อใหประเทศไทยบรรลุเป าหมายการ
พัฒ นาประเทศ คือ“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพั ฒนาอย างตอเนื่อง สังคมเปน
ธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติมีความยั่งยืน” เพื่อใหประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาใหบรรลุตาม
วิสั ยทั ศน“ประเทศไทยมี ความมั่ นคง มั่ งคั่ ง ยั่งยื น เป น ประเทศพั ฒ นาแล ว ด วยการพั ฒ นาตามหลั ก
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” และเป า หมายการพั ฒ นาประเทศข า งต น จึ งจํ า เป น ต อ งกํ า หนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศระยะยาว โดยประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก
1. ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
โดยพบวายุทธศาสตรที่เปนกรอบในการสงเสริมการสรางคุณธรรมในสังคมไทย คือ ยุทธศาสตร
ชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ซึ่งมีเปาหมาย คือ 1) เพื่อพัฒนาคนในทุกมิติ
และในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ มีความพรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 หมายถึ ง
คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย ภูมิใจในชาติมีจิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงครบั ผิดชอบตอ
ครอบครัว ชุมชนสังคม และประเทศชาติ คนไทยทุกชวงวัยมีทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษที่ 21 มีนิสัยใฝ
เรียนรู เชี่ยวชาญตามความถนัดของตนสามารถสรางสรรคตอยอดนวัตกรรมเพื่อตอบสนองตอเปาหมาย
การพัฒนาประเทศ คนไทยเกิดความรอบรู และพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมเพื่อนําไปสูการมีสุขภาวะที่ดี
2) สังคมไทยมีสภาพแวดลอมที่เอื้อและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต
โดยการบรรลุเปาหมายของการใหทุกชวงวัยเปนคนดีคนเกง ที่เชื่อมโยงไปสูการวางฐานรากของ
การสงเสริมคุณธรรมในสังคมไทย คือ การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม มุงเนนใหสถาบันทางสังคม
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รว มปลู ก ฝ งค า นิย ม วั ฒ นธรรมที่ พึ งประสงคโดยบู ร ณาการรวมระหว า ง “ครอบครัว ชุ มชน ศาสนา
การศึกษา และสื่อ” ในการหลอหลอมคนไทยใหมีคุณธรรมจริยธรรม ในลักษณะที่เปน “วิถี” การดําเนิน
ชีวิต มีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ดังนี้
1. การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมผานการเลี้ยงดูในครอบครัว โดยสงเสริมใหครอบครัวมีความ
อบอุ น ดํ า เนิ น ชี วิต โดยยึ ด มั่ น ในคุณ ธรรมจริย ธรรม มั ธยั ส ถ อดออม ซื่อ สั ต ย ตามแนวปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดกิจกรรมที่ชวยเสริมสรางคุณลักษณะดังกลาว รวมทั้งการพัฒนาพอแมใหเปน
แบบอยางที่ดีในการดําเนินชีวิต
2. การบูรณาการเรื่อ งความซื่อ สัต ย วินั ย คุณ ธรรมจริย ธรรม ในการจั ด การเรียนการสอนใน
สถานศึกษา โดยใหสถานศึกษาสอดแทรกการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม และการมีจิตสาธารณะเขาไปใน
ทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม รวมทั้งปรับสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาใหเอื้อตอ
การมีคุณธรรมจริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมถึงการรักษาขนบธรรมเนียมและ ประเพณีอันดีงาม
3. การสรางความเขมแข็งในสถาบันทางศาสนา เพื่อเผยแผหลักคําสอนที่ดีงามใหแกประชาชน
โดยพัฒนา ผู เผยแผศ าสนาใหประพฤติป ฏิบัติตัวเป นแบบอย างตามคํ าสอนที่ถูก ตองของแตล ะศาสนา
รวมทั้งมีการเผยแผหลักธรรมคําสอนทางศาสนาที่สอดคลองกับการดําเนินชีวิตที่เขาใจงาย และสามารถ
นําไปปฏิบัติไดจริง
4. การปลูก ฝง คานิ ย มและวัฒ นธรรมโดยใชชุม ชนเป น ฐาน โดยการพั ฒ นาผูนํ าชุ มชนให เป น
ต น แบบ ของการมี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม การสร า งความเข มแข็ ง ให ชุ ม ชน ใน การจั ด กิ จ กรรม
สาธารณประโยชนการจัดระเบียบสังคม และการนําเยาวชนเขามามีสวนรวมในการทํากิจกรรม รวมถึงการ
ลงโทษผูละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม
5. การสรา งคานิยมและวัฒ นธรรมที่พึงประสงคจากภาคธุรกิ จ โดยกระตุน ให ภาคธุ รกิ จมี การ
บริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล พัฒนาสรางความรูสึกรับผิดชอบตอสังคมของคนทุกคน ในบริษัท ทั้ง
พนักงานและลูกคา ปรับเปลี่ยนทัศนคติการคํานวณผลตอบแทนใหคํานึงถึงตนทุนทางสังคม สงเสริมการ
จัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม รวมทั้งกระตุนใหเกิดการประกอบธุรกิจเพื่อสังคม
6. การใชสื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม โดยสงเสริม
ให สื่อ และสื่อสารมวลชนปฏิบัติตามจรรยาบรรณสื่ออยางเครงครัด การจัดเวลา และพื้ น ที่ออกอากาศ
ใหแกสื่อสรางสรรคในชวงเวลาที่มีผูชมมากที่สุด รวมทั้งการสงเสริมการใชสื่อออนไลนและเครือขายสังคม
ออนไลนอยางสรางสรรคนําเสนอตัวอยางของการมีคุณธรรมจริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพื่อปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
7. การสง เสริม ให ค นไทยมี จิต สาธารณะและมี ค วามรับ ผิ ด ชอบต อ ส ว นรวม โดยสรา งความ
ตระหนักใหประชาชนรูจักหนาที่ของตนเอง การตรงตอเวลา การยอมรับความหลากหลาย เห็นคุณคาและ
ความสําคัญในการประกอบสัมมาอาชีพหรือมีงานทํา เนนการพึ่งพาตนเอง และมีความรับผิดชอบตอสังคม
และตอผูอื่น และเปนพลเมืองที่ดีและสงเสริมใหมีวัฒนธรรมการทํางาน เพื่อสวนรวม สนับสนุน สงเสริม
เปาหมายของประเทศและยุทธศาสตรชาติ
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2.3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
การจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ครั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ (สศช.) ได จัดทํ าบนพื้น ฐานของกรอบยุ ทธศาสตรช าติ 20 ป ซึ่งเปนแผนหลั กของการพัฒ นา
ประเทศ และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับ
โครงสร างประเทศไทยไปสูป ระเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็ น การปฏิ รูป ประเทศ นอกจากนั้ น ได ให
ความสําคัญ กับ การมีสวนรวมของภาคีการพัฒ นาทุกภาคสวน ทั้งในระดั บ กลุมอาชีพ ระดับ ภาค และ
ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อยางกวางขวางและตอเนื่อง เพื่อรวมกันกําหนดวิสัยทัศนและทิศ
ทางการพั ฒ นาประเทศ โดยการกํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น ข องแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ นี้ ยึ ด วิ สั ย ทั ศ น ข องกรอบ
ยุทธศาสตรช าติที่กําหนดวา “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงเปนจุดเปลี่ยนที่สําคัญในการเชื่อมตอกับ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตรระยะยาวสูการปฏิบัติ โดยในแตละยุทธศาสตรของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไดกําหนดประเด็นการพัฒนา พรอมทั้งแผนงาน/โครงการสําคัญที่ตองดําเนินการ
ให เห็นผลเปนรูปธรรมในชวง 5 ปแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ เพื่อเตรียมความพรอมคน สังคม
และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่ รวดเร็วได
อยางเหมาะสม
จากยุทธศาสตรในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เพื่อมุงสู “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ”มีทั้งหมด
10 ยุทธศาสตร โดยมี 6 ยุทธศาสตรตามกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป และอีก 4 ยุทธศาสตรที่เปนปจจัย
สนับสนุน พบวายุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยเปนยุทธศาสตรท่นี ําไปสูการ
ขับเคลื่อนคุณธรรมใหเกิดขึ้นในสังคมไทย การพัฒ นาตามแนวทางยุทธศาสตรไดใหความสํา คัญ กับการ
วางรากฐานการพัฒนาคนใหมีความสมบูรณ เพื่อใหคนไทยมีทัศนคติ และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี
ของสังคม ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง
มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพิ่มขึ้น รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความ
เขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น แนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ประกอบดวย
1. ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรมจริยธรรม มีวินั ย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง
ประสงค อาทิ สงเสริ มให มีกิ จกรรมการเรีย นการสอนทั้ง ในและนอกห อ งเรี ย นที่ ส อดแทรกคุ ณ ธรรม
จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ
2. พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะ ความรู และความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา อาทิ
สงเสริมเด็กปฐมวัยให มีการพัฒนา ทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็ กวัยเรียนและวัยรุน มี
ทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ
3. ยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและการเรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต อาทิ ปรั บ ระบบบริ ห ารจั ด การ
สถานศึกษาขนาดเล็ก ใหมีการจัดทรัพ ยากรรวมกัน ใหมีข นาดและจํานวนที่ เหมาะสม ปรั บ ปรุงแหลง
เรียนรูในชุมชนใหเปนแหลงเรียนรูเชิงสรางสรรคและมีชีวิต

การประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10

25

4. ลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพและใหทุกภาคสวนคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ อาทิ สงเสริมใหมี
กิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมาย และภาษี ในการ
ควบคุมผลิตภัณฑที่สงผลเสียตอสุขภาพ
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังดาน
สุขภาพ อาทิ ปรับ ระบบบริห ารจัด การทรัพ ยากรรวมกัน ระหว างสถานพยาบาลทุก สังกั ด ในเขตพื้ น ที่
สุขภาพ
6. พัฒ นาระบบการดูแลและสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกั บสังคมสูงวัย อาทิ ผลั กดันให มี
กฎหมายการดูแลผูสูงอายุระยะยาว
7. ผลักดันใหสถาบันทางสังคมมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางเขมแข็ง อาทิ กําหนดมาตรการดูแล
ครอบครัวที่เปราะบาง และสงเสริมสถาบันการศึกษาใหเปนแหลงบริการความรูทางวิชาการที่ทุกคนเขาถึงได
2.3.3 แผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564)
คณะกรรมการสงเสริมคุณ ธรรมแหงชาติ ไดจัดแผนแมบทสงเสริ มคุณธรรมแหงชาติ ฉบั บที่ 1
(พ.ศ.2559-2564) และไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีใหเปนแผนแมบทระดับชาติ เมื่อวัน ที่ 12
กรกฎาคม 2559 เพื่อเปนกลไกเครื่องมือในการขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในประเทศ
ไทย โดยทุ กภาคสว นของสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคธุ รกิจ ภาคเอกชน ภาควิช าการ ภาคสื่ อมวลชน ภาค
ประชาสังคมและภาคประชาชน มารวมกันดําเนินงานอยางบูรณาการ โดยมีเปาหมายหลักในการยกระดับ
จิตใจประชาชนใหมีคุณธรรม ประชาชนมีพฤติกรรมที่ถูกตองดีงามดวยหลักธรรมทางศาสนา มีความมั่งคั่ง
ยั่งยืน ดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมอันดีงาม รวมทั้งสงเสริมใหทุกภาคสวนมี
สวนรวมขับเคลื่อนแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ เพื่อสรางคุณธรรมในสังคมไทย และสงเสริมให
ประเทศไทยเปนแบบอยางดานคุณ ธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกและเพื่อใหบ รรลุตาม
เปาหมาย จึงไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงาน ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสรางคุณ ธรรมในสังคมไทย โดยใหความสําคัญ กั บ
การสืบสานความเปนไทยและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย มีภูมิคุมกันที่ดี เนนใน
จริย ธรรมสากลของความเปนมนุษ ย เปน คุณ ธรรมเชิ งสัม พั ทธที่เปน ขอ หา มทําและขอ ควรทํ า โดยยึ ด
ความถูกตองของสวนรวมเพื่อใชเปนบรรทัดฐานในการประพฤติปฏิบัติตนในการดํารงชีวิต ประกอบสัมมา
อาชีพ และอยูรวมกันในสังคมอยางสงบสุข มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Sustainable Development)
ยุทธศาสตรที่ 2 สรางความเขมแข็งในระบบการบริหารจั ด การดานการสง เสริ มคุ ณ ธรรมให
เปนเอกภาพ โดยใหความสําคัญกับการสรางและพัฒนาระบบการบริหารจัดการดานสงเสริมคุณธรรมใหมี
ความเขมแข็งการพัฒนาระบบบริหารจัดการการดําเนินงานสงเสริมคุณธรรมในสังคมไทย และเสริมสราง
ความเปนเอกภาพใหแกสังคมไทยดวยคุณธรรม
ยุทธศาสตรที่ 3 สรางเครือขายความรวมมือในการสงเสริมคุณธรรม โดยใหความสําคัญ กับการ
ผนึกกํ าลั งทุ กภาคสวน โดยเฉพาะในสังคมใหม ซึ่งเปนสังคมยุคดิจิตัล เร็ว แรง และเปลี่ยนแปลงอยาง
ฉับ พลันใหมีสวนรวมในการสงเสริมคุณ ธรรมในทุ กกลุม เปาหมายในกลุมเด็ก วัยรุน ผูส ูงอายุ ตลอดจน
สรางบุคคลตนแบบที่เปนแกนนําขับเคลื่อน และขยายภาคีเครือขายคุณธรรมในสังคมใหมใหเพิ่มมากขึ้น
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เพื่อ เปนแหลงเรีย นรูท ี่ห ลากหลายในมิติ ข องชีวิต ศาสนา และวั ฒ นธรรม รวมทั้ งใหมีค ณะกรรมการ
ประสานความรวมมือในการสงเสริมคุณธรรมอยางชัดเจนเพื่อทําหนาที่ไดอยางเขมแข็ง รวดเร็วและยืดหยุน
มุงสูผลสําเร็จเปนสําคัญ
ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมใหประเทศไทยเปนแบบอยางดานคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก โดยใหความสําคัญกับการสงเสริมใหป ระเทศไทยเปนแบบอยางในการสรางความรวมมือ
ดานคุณธรรมในประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก
กระบวนการขับเคลื่อน
การขับเคลื่อนแผนแมบทฯ ใชกลไกภาคีเครือขายในภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม
ภาควิช าชีพ ภาควิช าการ ภาคสื่อมวลชน และภาคประชาชน บูรณาการทั้ งแนวราบและแนวดิ่ ง เพื่ อ
ขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมในสังคมไทย
1. สรางความรูความเขาใจในแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ โดยจัดประชุมสัมมนาหรือการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
2. สรางความเชื่อมโยงกระบวนการมีสวนรวมระหวางแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับ
ที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) และแผนระดับอื่น ๆ
3. สรางสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการขับเคลื่อนแผนของภาคีเครือขายตาง ๆ
4. การเพิ่มความรับผิดชอบและการยอมรับบรรจุเปนงานสําคัญ
5. จัดทําแผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับแผนสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ภายใตงบประมาณของ
หนวยงาน
หลั ก การในการขั บ เคลื่ อ นแผนแม บ ทส ง เสริ ม คุ ณ ธรรมแห งชาติ หลั กการพื้ น ฐานในการ
ขั บ เคลื่ อ นแผนแม บ ทส ง เสริม คุ ณ ธรรมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) สู ก ารปฏิ บั ติ มี แ ผน
ดําเนินการอยางเปนขั้นตอนเพื่อสรางการยอมรับและการมีสวนรวม ในการสงเสริมคุณธรรม มุงบูรณาการ
เชื่อมโยงแผนแมบทฯ ในทุกภาคสวนของสังคม ดังนี้
1. ขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมในทุกระดับ โดยมีแผนแมบทฯ เปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติ
ใหสอดคลองกับโยบายของรัฐบาล และสรางการมีสวนรวมในภาคีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
และประชาชน
2. กระจายการสงเสริมคุณธรรมลงสูพื้นที่ โดยยึดหลักพัฒนาพื้นที่ตามภารกิจและการมีสวนรวม
ใหกระทรวงและจังหวัดเปนพื้นที่ในการขับเคลื่อนเชื่อมโยงจากระดับประเทศสูระดับพื้นที่
3. ใชองคความรูและกลไกภาคีเครือขาย เปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนงานในทุกระดับ
4. ยึดถือขอปฏิบัติหลัก 3 ประการ ในการเปนตัวชี้วัดผลสําเร็จ ไดแก 1) ความศรัทธายึดมั่นใน
หลักธรรมของศาสนา 2) การนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ และ 3) การรักษาสืบ
สานประเพณีและวัฒนธรรม
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2.3.4 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-

จากสถานการณการทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตอเนื่อง และบทเรียนที่ไดรับจากการ
แปลงยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับที่ผานมาสูการปฏิบัติ จึงได
มี ก ารริ เริ่ ม แนวคิ ด ในการปรับ ปรุง ยุ ท ธศาสตร ช าติ ว า ด ว ยการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จริ ต ให
สอดคลองกั บสภาพปญ หาและสถานการณการดําเนินงานดานการปองกัน และปราบปรามการทุ จริตที่
เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน โดยจะตองสามารถตอบโจทยตอปญหาหรือสถานการณการทุจริตที่ประชาชน
และหนวยงานตาง ๆ ตองเผชิญอยูจริง ตองมีการคํานึงถึงบทบาทของทุกภาคสวนไมวาจะเปนหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชนภาควิชาการ องคกรสาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม เพื่อใหเขามามีสวน
รวมในทุ กกระบวนการตั้งแตกระบวนการจัดทํายุทธศาสตรชาติฯ การแปลงยุ ทธศาสตรชาติฯ ไปสูการ
ปฏิ บั ติ การติ ด ตามประเมิ น ผลและรายงานผลการดํ า เนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร ช าติ ฯ ให รัฐสภาและ
สาธารณชนไดรับทราบในทุกปงบประมาณ ทั้งนี้ก็เพื่อใหเกิดการบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวน
ในการต อตา นการทุจริตทุ กรูป แบบอยางเขม แข็งเพื่อใหป ระเทศไทยเป น ประเทศที่ มี มาตรฐานความ
โปรงใสเทียบเทาสากล
จากผลการวิเคราะหสถานการณการทุจริต และการวิเคราะหดัชนีการรับรูการทุ จริต (Corruption
Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย การวิเคราะหทิศทางและแนวโนมการปองกันและปราบปราม
การทุ จริตของประเทศ ตลอดจนทบทวนงานวิจัยและการศึ กษาคู เที ยบ (Benchmarking) การวิเคราะห
สภาวะแวดลอม รวมถึงวิเคราะหวงลออนาคต (Future Wheel Analysis) และการฉายภาพอนาคต (Future
Scenario Analysis) ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นจากผูบริหารองคกรอิสระ ผูทรงคุณวุฒิ และผูที่เกี่ยวของใน
ภาคสวนตาง ๆ ไดมีการนํามาประมวลผลเพื่อกําหนดเปนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ 2560-2564) ดังนี้
วิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”
คําอธิบายวิสัยทัศน
ประเทศไทยในระยะ 5 ปขางหนาจะมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม
เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบโดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง
หน วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิ ทัก ษรักษาผลประโยชน ข องชาติแ ละประชาชนเพื่ อ ให
ประเทศไทยมีศกั ดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ
พันธกิจ “สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวน
แบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ใหมีมาตรฐานสากล”
คําอธิบายพันธกิจ
การป อ งกั น และปราบปรามการทุ จริต ในระยะ 5 ป ข า งหน า จะเป น การปฏิ รูป กระบวนการ
ดําเนิ นงานจากเดิม ไปสูกระบวนการทํางานแบบบูรณาการทั้งระบบ โดยเริ่มจากการวางรากฐานทาง
ความคิดของประชาชนที่นอกจากตนเองจะไมกระทําการทุจริตแลว จะตองไมอดทนตอการทุจริตที่เกิดขึ้น
ในสังคมไทยอีกตอไป ประชาชนไทยตองกาวขามคานิยมอุปถัมภและความเพิกเฉยตอการทุจริตประพฤติมิ
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ชอบ เจตจํานงทางการเมืองของประชาชนที่ตองการสรางชาติที่สะอาดปราศจากการทุจริต จะตองไดรับ
การสานตอจากฝา ยการเมืองและเจาหนาที่รัฐ การขับเคลื่อนนโยบายที่ มีความโปรงใสตรวจสอบไดทุก
ขั้นตอน ขณะเดียวกันกลไกการปองกันและปราบปรามการทุจริตตองเปนที่ไดรับความไววางใจและความ
เชื่อมั่นจากประชาชนวาจะสามารถเปนผูปกปองผลประโยชนของชาติและประชาชนไดอยางรวดเร็ว เปน
ธรรม และเทาเทียม ทั้งนี้เพื่อยกระดับมาตรฐานจริยธรรม คุณธรรม และความโปรงใสของประเทศไทยใน
ทุ ก มิ ติ ให มี ม าตรฐานตามอนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ วา ด วยการต อ ต านการทุ จริต ค.ศ.2003 (United
Nations Convention against Corruption: UNCAC)ภายในป พ.ศ.2564
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions
Index: CPI) สูงกวารอยละ 50
วัตถุประสงคหลัก
1) สังคมมีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตในวงกวาง
2) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุงตานการทุจริตในทุกภาคสวน
3) การทุจริตถูกยับยั้งอยางเทาทันดวยนวัตกรรมกลไกปองกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
4) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใชกฎหมาย มีความรวดเร็ว เปนธรรม และไดรับความ
รวมมือจากประชาชน
5) ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีคาคะแนนใน
ระดับที่สูงขึ้น
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรมีความครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1“สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต”
ยุทธศาสตรที่ 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต”
ยุทธศาสตรที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
ยุทธศาสตรที่ 4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก”
ยุทธศาสตรที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
ยุ ทธศาสตรที่ 6 “ยกระดับ คะแนนดัช นีก ารรับ รูการทุจ ริต (CorruptionPerceptions Index:
CPI) ของประเทศไทย”
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3. การทบทวนการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ
“สมัชชาคุณธรรมแหงชาติ” เปนเวทีกลางของเครือขายที่ขับเคลื่อนคุณธรรมความดีทุกภาคสวน
ของสังคม ทั้งภาครัฐ และประชาชน เพื่อรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู ติดตามความกาวหนา กําหนดทิศทาง
และพั ฒ นานโยบายสาธารณะในการขับ เคลื่อนวาระดานคุณ ธรรมความดี ให สอดคล องกับ แผนแม บ ท
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแหงชาติ และรณรงคสรางจิตสํานึกและการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมในสังคมไทย
ที่ ผ านมาศู น ย คุณ ธรรม (องคก ารมหาชน) ได รวมกับ องคกรภาคีทั้ งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม และประชาชน รวมกันจัดสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ และสมัชชาคุณธรรมระดับพื้นที่ เพื่อการ
ขับเคลื่อนงานคุณธรรมทั้งระดับนโยบายและปฏิบัติอยางตอเนื่องตั้งแตป 2548 จนถึงปจจุบัน ดังนี้
ครั้งที่ 1 ป พ.ศ.2548 ภายใตแนวคิดหลัก “รวมแรงแข็งขัน รวมกันทําดี” ในกรอบประเด็นเรื่อง
การสงเสริมระบบอาสาสมัคร ผลจากการจัดงานสมัชชาคุณธรรม ทําใหเกิดคําประกาศเจตนารมณ 10 ขอ
และมีมติคณะรัฐมนตรี ออกระเบียบใหขาราชการหรือพนักงานของรัฐไปเปนอาสาสมัครไดเปนเวลา 5 วัน
ทําการโดยไมถือเปนวันลา
ครั้งที่ 2 ป พ.ศ.2549 ภายใตแนวคิดหลัก “ถึงเวลา…คุณธรรมนําสังคมไทย” จัดระดับ จังหวั ด
และระดับภาค 4 ภาค 36 จังหวัด ไดแก ภาคเหนือ 9 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 จังหวัด ภาค
กลาง 5 จังหวัด และภาคใต 11 จังหวัด ในกรอบประเด็นเรื่องคุณธรรมความดี และไดมีมติคณะรัฐมนตรี
ใหหนวยงานราชการสงผูบริหารระดับสูง เขารับการฝกอบรมดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมา
ภิบ าล โดยใชหลักสูตรการฝกอบรมของศูนยคุณ ธรรม สมัชชาคุณธรรมระดั บภู มิภาค เปนการจัดเวทีใน
ระดับจังหวัดและระดับภาค ในป พ.ศ.2550 ภายใตแนวคิดหลัก“การสรางสังคม รู รัก สามัคคี อยูดีมีสุข”
ในกรอบประเด็ น เรื่ อ งแหล ง เรีย นรู การส ง เสริม การร ว มสร า ง มี จั ง หวั ด เข า ร วม 73 จั งหวั ด ได แ ก
ภาคเหนือ 15 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด ภาคกลาง 28 จังหวัด และภาคใต 11 จังหวัด
ทําใหเกิดปฏิญญาคุณธรรมระดับจังหวัด และระดับภาค 4 ภูมิภาค
ครั้งที่ 3 ป พ.ศ.2551 ภายใตแ นวคิดหลัก “รวมสรางสังคม รู รัก สามั คคี วิถีไทย” โดยมี 12
ประเด็นยอย ไดแก ครอบครัว เด็กและเยาวชน ชุมชนทองถิ่น สื่อมวลชน การเกษตร ศาสนิ กสัม พั น ธ
การศึกษา สิ่งแวดลอมและสมัชชาคุณธรรม การเมือง ภาคประชาชน ธุรกิจคุณธรรม และความเสมอภาค
ทํ า ให เกิ ด ปฏิ ญ ญาคุ ณ ธรรม 9 ข อ และเกิ ด เป น แผนการสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น โครงการเพื่ อ ส ง เสริ ม
ครอบครัวอบอุนสงเสริมพัฒนาแหลงเรียนรูคุณธรรมเชิงบูรณาการ
ครั้งที่ 4 ป พ.ศ.2552 ภายใตแนวคิดหลัก “ฝาวิกฤต ดวยธุรกิจคุณธรรม” ในประเด็นการสงเสริม
และสนับสนุนใหสรางธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจอยางยั่งยืน ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) มีหนวยงานองคกรเขารวมกวา 81 องคกร
ทํ าใหเกิ ดปฏิญ ญาคุณธรรม 4 ขอ และเกิดมีมติเห็นชอบ (ราง)ระเบีย บสํา นั กนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
สรางกิจการเพื่อสังคมแหงชาติ พ.ศ.2553 หรือธุรกิจเพื่อสังคมคุณธรรม (Social Enterprise) และตอมา
ไดมี ก ารจั ด ตั้ งสํ า นัก งานสร า งเสริมกิ จ การเพื่ อ สั งคมแห งชาติ (ส.ก.ส.) ให เป น หน ว ยงานย อ ยภายใน
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สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อขับเคลื่อนงานสรางเสริมกิจการเพื่อสังคม
ตอไป สมัชชาคุณธรรมแหงชาติระดับภาคในป พ.ศ.2553 จัดขึ้น ภายใตแนวคิดหลัก“ความซื่อสัตย ความ
รับ ผิดชอบ และความพอเพียง” ในประเด็นเรื่องความซื่อสัตย สุจริต จัดในระดับภาคใน 7 ประเด็น คือ
ประเด็นการศึกษา ประเด็นชุมชน ประเด็นศาสนา ประเด็นธุรกิจ ประเด็นสื่อมวลชน ประเด็นการเมือง
และประเด็น ขาราชการ ทํ าให เกิดปฏิ ญ ญาคุณ ธรรมรายประเด็น ในระดับ ภาค เกิ ด แผนพั ฒ นาความ
ซื่อตรงในภาครัฐและเกิ ดองคกรตนแบบความซื่อตรงภาครัฐ 26 องคก ร โดยมีการเขารวมเปน ภาคีกั บ
“องคกรตอตานคอรัปชั่น”
ครั้งที่ 5 ในป พ.ศ.2554 จัดขึ้นภายใตแนวคิด “สรางชาติโปรงใส สรางไทยซื่อตรง” มีหนวยงาน
องคกรภาคีรวมจัด จํานวน 22 องคกร เกิดการเชื่อมโยงและบูรณาการการทํ างานรวมกัน จนเกิ ดเป น
แผนพั ฒ นาความซื่อ ตรงแห งชาติ พ.ศ.2555–2559 (แผน 5 ป) ที่ มาจากเวที ระดมความคิ ดเห็น ของ
เครื อ ขา ยองค ก รภาคี เพื่ อ ใช เป น เครื่อ งมื อ ในการขั บ เคลื่อ นคุ ณ ธรรมความซื่ อ ตรงของสั ง คมไทยที่ มี
แผนงานและแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจนสามารถแปลงสูการปฏิบัติไดในกลุมเครือขายหลักทางสังคม
7 เครือ ขาย ไดแ ก เครือ ขา ยการเมื อง เครือ ขา ยองคก รภาครัฐ เครื อ ข ายการศึก ษา เครื อ ข า ยศาสนา
เครือขายสื่อมวลชน เครือขายชุมชน และเครือขายธุรกิจ โดยไดมีการสงมอบขอเสนอเชิงนโยบายและ
แผนพัฒนาความซื่อตรงแหงชาติฯ ใหกับผูแทนรัฐบาลในขณะนั้น ในป 2555 มีการขยายผลการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาความซื่อตรงแหงชาติ พ.ศ.2555-2559 สูการปฏิบัติใน 7 กลุมเครือขายอยางเปนรูปธรรม และ
มีการจัดกิจกรรม“สัปดาหรณรงคความซื่อตรงของสังคมไทย” ชวงระหวางวันที่ 16-22 กรกฎาคม 2555
พรอมกัน 13 จังหวัดทั่วประเทศ และในวันที่ 22 กรกฎาคม 2555 มีการจัดเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “แก
วิก ฤติไทย ดวยใจซื่อตรง" ที่กรุงเทพมหานคร ตามเจตนารมณ ข องประกาศปฏิ ญ ญาสมัช ชาคุ ณ ธรรม
แหงชาติครั้งที่ผานมา กําหนดใหวันที่ 22 กรกฎาคมของทุกปเปนวันรณรงคความซื่อตรงของสังคมไทย
ครั้งที่ 6 ในป พ.ศ.2556 จั ดขึ้ นภายใต แ นวคิ ด “สรา งชาติ โปร งใส สร างไทยซื่ อตรง” โดยมี
หน ว ยงานร ว มจั ด จํ า นวน 25 องค ก รใน 7 เครื อ ข า ย คือ เครือ ข า ยข า ราชการ เครือ ข า ยการเมื อ ง
เครือขายการศึกษา เครือขายศาสนา เครือขายชุมชน เครือขายสื่อ และเครือขายธุรกิจ ทําใหเกิดปฏิญญา
คุณธรรมรายประเด็น ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย และเกิดแผนพัฒนาความซื่อตรงแห งชาติ ฉบับทบทวน
พ.ศ.2557-2559 สมั ช ชาคุณ ธรรมเชิงประเด็น ระดั บ ภาค ในป พ.ศ.2557 จั ดขึ้น โดยความร วมมื อกั บ
หนวยงานเครือ ขายองคกรที่เกี่ยวของในการดําเนินงานสมัชชาคุณ ธรรม โดยประสานความรวมมื อกั บ
องค กรภาคี เครือ ขา ยหลัก 7 เครือขา ย ได แก เครือ ข ายสื่อ มวลชน เครือ ข า ยศาสนา เครือ ข า ยชุม ชน
เครือ ขายธุรกิจ เครือ ขายการเมือง เครือขายองคก รภาครัฐ และเครือ ขายการศึก ษา โดยการสงเสริ ม
สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมสมัชชาคุณธรรมในจังหวัดนํารอง 12 จังหวัด 4 ภูมิภาค ไดแก เชียงใหม
อุตรดิตถ พิษณุโลก เลย รอยเอ็ด บุรีรัมย กรุงเทพฯ ฉะเชิงเทรา สุพรรณบุรี ตรัง สุราษฎรธานี และยะลา
องคกรที่เปนภาคีรวมขับเคลื่อนงาน รวม 270 องคกร ทําใหเกิดปฏิญญาคุณธรรม 6 ขอ ขอเสนอแนะเชิง
นโยบาย 5 ขอ
ครั้งที่ 7 ในป พ.ศ.2558 กระบวนการสมัชชาคุณธรรมไดมีบทบาทในการผลักดันนโยบายดาน
คุณ ธรรม ซึ่งสอดคลองนโยบายคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ด านการเสริม สรางคา นิ ย ม 12
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ประการ และแนวทางการปฏิรูปประเทศไทย ของสภาปฏิรูปแหงชาติ ซึ่งศูนยคุณธรรมไดเขาไปมีบทบาท
เปนกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทย สภา
ปฏิรูปแหงชาติ ผลักดันราง “พ.ร.บ.สมัชชาคุณธรรมแหงชาติ” และบรรจุอยูในรางรัฐธรรมในหลายมาตรา
โดยศูนยคุณธรรมและองคกรภาคีรวมจัดงานสมัชชาคุณธรรมประเทศไทย ครั้งที่ 7 จํานวน 52 องคกร
กําหนดประเด็นหลักการจัดงานภายใตแนวคิด “รวมพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม สูการปฏิรูปประเทศ
ไทย” จัดสมัชชาคุณธรรมประเทศไทยครั้งที่ 7 “รวมพลังขับ เคลื่อนสังคมคุณธรรม สูการปฏิรูปประเทศ
ไทย” เมื่อวัน ที่ 25-26 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนยราชการฯ ถนนแจงวัฒ นะ กรุงเทพฯ มี
กิ จกรรมในเชิ งวิ ชาการ เสวนาแลกเปลี่ย นประสบการณ ที่ห ลากหลาย การแสดงนิทรรศการนํ า เสนอ
ผลงานในรูป แบบตาง ๆ มีผูแ ทนหนวยงานองคกรภาคีทุก ภาคสวน เครือขายคุณ ธรรมในพื้น ที่จังหวัด
คุณ ธรรมนํ าร อง 10 จังหวัด และประชาชนทั่วไปเข ารวม 341 องคกร มีก ารรายงานสถานการณ ดาน
คุณธรรม จริยธรรมของสังคมไทย องคกรเครือขายรับรองขอเสนอการปฏิรูปคุณธรรม จริยธรรม และธรรมา
ภิบาลในระยะเปลี่ยนผาน มีการประกาศเจตนารมณการขับเคลื่อนคุณธรรมขององคกรเครือขาย (ในระยะ
เรง ด ว น 1 ป 3 ข อ และในระยะยาว 10 ข อ ) การส ง มอบข อ เสนอเชิ ง นโยบายการปฏิ รู ป คุ ณ ธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล และการขับเคลื่อน “สมัชชาคุณธรรมแหงชาติ” ตอรัฐบาล (6 ขอ) ไดขอสรุป
ทิ ศทางการสรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณ ธรรม โดยอาศัยพลังของเครือขายทุ กภาคสวน และพลังสื่อ
สังคมใหเกิดกระแสความตื่นตัวของประชาชนคนไทยในดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลอยางมี
เปาหมายและยุทธศาสตรที่ชัดเจนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางเปนรูปธรรมรวมกันในอนาคต
ครั้งที่ 8 ในป พ.ศ.2559 คณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี พลเอก
ธนะศักดิ์ ปฏิ มาประกร เปน ประธานกรรมการฯ ไดใหความเห็นชอบกรอบแนวทางการจัดงานสมั ชชา
คุณธรรมแหงชาติ ภายใตแนวคิด“รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม” และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ป และเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ไปในคราวเดียวกัน
ครั้งที่ 9 ในป พ.ศ.2561 เปนการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ภายใตแนวคิด “พอเพียง วินัย
สุจริต จิตอาสา สรางคนดีสูสังคม” มีวัตถุประสงคเพื่อเปนสื่อกลางของเครือขายคุณธรรมทุกภาคสวน ไดมี
สวนรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การสรางความเขาใจ พรอม
ตอกย้ําแนวคิด “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สรางคนดีสูสังคม” ใหเกิดเปนกระแส สรางความตระหนัก
และตื่ นตั วในการขับ เคลื่อนคุณธรรม มุ งเนนการสงเสริมจิ ตสํา นึ กคุณ ธรรมในรูปแบบตาง ๆ เพื่ อ สราง
ภูมิคุมกันใหกับเด็ก เยาวชน ครอบครัว และประชาชชน ในดานความพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน วินัย
ประชาชนสะทอนวินัยชาติ รวมสรางสังคมสุจริต และมีจิตอาสา เห็นประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน
สวนตนโดยไดจัดกิจกรรมแบงออกเปน 5 สวน ดวยกัน คือ สวนที่ 1 เกี่ยวกับการเสวนาการขับเคลื่อนเชิง
นโยบายดานคุณธรรม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และปาฐกถาพิเศษ เพื่อรวมกําหนดทิศทางการขับเคลื่อน
คุณธรรมของสังคมไทย และฉันทามติ การประกาศเจตนารมณรวมกันของหนวยงาน องคกรภาคสวน
ตาง ๆ พรอมทั้งขอเสนอทางนโยบายในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในระยะตอไปในรูปแบบ “สมัชชา
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คุณธรรม” โดยเรียนเชิญ ผูแทนจากรัฐบาล ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ตลอดจนเครื่อข ายเด็ก
เยาวชนและครอบครัวเข ารว ม สวนที่ 2 การจัด การความรูและเวที ทางวิ ชาการ อาทิ การสงเสริมและ
รับรองมาตรฐานองคกรคุณธรรม การนําเสนอกระบวนการ หรือเครื่องมือการสงเสริมคุณธรรมในบริบท
ตา ง ๆ การนํ าเสนอบทเรี ย นความสําเร็จ ชุม ชน องค กรคุณ ธรรม เป น ต น ส ว นที่ 3 เป น การจัด แสดง
นิทรรศการ นํ าเสนอผลงานองคค วามรู นวัต กรรมดา นการส งเสริม คุ ณธรรมและกรณี ต นแบบ ชุม ชน
คุณธรรม องคกรคุณธรรม อําเภอคุณธรรม และจังหวัดสงเสริมคุณธรรม ของภาคีเครือขายคุณธรรมภาค
สวนตาง ๆ ในรูปแบบ “ตลาดนัดคุณธรรม” สวนที่ 4 การยกยอง เชิดชูบุคคล องคกร ที่เปนแบบอยางใน
ดานคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และสวนที่ 5 กิจกรรมสาระบันเทิง ที่สอดแทรกดานคุณธรรม
จากการทบทวนรูปแบบการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติที่ผานมาจนถึงการจัดงานในครั้งที่ 9
พบวามีรูปแบบของการจัดกิจกรรมแบงเปน 2 สวน ดังนี้
1) กิจกรรมดา นวิชาการ “สมัช ชาคุณ ธรรม” ประกอบด วย เวที น โยบายและเวทีทางวิชาการ
ไดแก การปาฐกถาพิ เศษ เวทีแลกเปลี่ยนของหนวยงานเชิง นโยบายดานคุณ ธรรม เพื่ อรวมกํ าหนดทิ ศ
ทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย และหาฉันทามติเพื่อประกาศเจตนารมณรวมกันของหนวยงาน
องคกรภาคสวนตาง ๆ พรอมทั้งขอเสนอทางนโยบาย ในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในระยะตอไป การ
เสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นคุณธรรม อาทิ นําเสนอกระบวนการหรือเครื่องมือในการ
สงเสริมคุณธรรมใน บริบ ทตาง ๆ นําเสนอบทเรียนความสําเร็จชุมชน องคกรคุณ ธรรม อํ าเภอ จังหวัด
คุณธรรม และการขับเคลื่อนคุณธรรมในกลุมเครือขาย
2) กิจกรรมดานนิทรรศการ การแสดงผลงาน “ตลาดนัดคุณธรรม” การแสดงผลงานเชิงรูปธรรม
ดา นการส งเสริมคุ ณ ธรรมของเครือ ข ายองคกรคุ ณ ธรรมจากทุ ก ภาคสวน และทุ กกลุม เครือข าย และ
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม ณ เวทีกลาง
ซึ่งจากรูปแบบการจัดงานทั้ง 2 สวนนี้ ผูจัดงานคาดหวัง ผลลัพธจากการจัดสมัชชาคุณธรรม ดังนี้
1) เพื่ อ สรา งกระแสให เกิ ด ความตระหนั ก และตื่ น ตัว ในการขั บ เคลื่ อ นคุ ณ ธรรม 4 ประการ
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
2) เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนรูแนวคิดและรูปธรรมการสงเสริมคุณธรรมตามประเด็นและพื้นที่ที่
เปนฉันทามติรวมของหนวยงาน องคกรภาคสวนตาง ๆ
3) การเสริมศักยภาพและขยายเครือขายคุณธรรมและหาแนวรวมในการขับเคลื่อนคุณธรรมใน
อนาคต
4) เพื่ อ สนั บ สนุ น และติ ด ตามความก า วหน า ของการขั บ เคลื่ อนแผนแม บ ทส งเสริ ม คุณ ธรรม
แหงชาติ และยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของดานคุณธรรม ผลการขับเคลื่อนตามประกาศเจตนารมณของภาคี
เครือขายสมัชชาคุณธรรมแหงชาติครั้งที่ผานมา
สําหรับการจัดงานในครั้งที่ 10 มีรูปแบบคลายคลึงกับการจัดงานที่ผานมา โดยมีวัตถุประสงคและ
กิจกรรมหลักของการจัดงาน ดังนี้

การประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10

33

1. วัตถุประสงคการจัดงาน
1) หนวยงานองคกรเครือขายเกิดความตื่นตัวเรื่องคุณธรรมและมีปฏิบัติการรวมของเครือขา ย
ทางสังคมในการขับเคลื่อนคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ตามบริบทของตนเอง
2) หนวยงาน องคกรทุกภาคสวนตาง ๆ ไดมีสวนรวมนําเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ การ
สงเสริม คุ ณ ธรรมจากการปฏิ บัติ จริง เกิ ดการรับ รู มี ค วามเข าใจในกระบวนการส งเสริ มคุ ณ ธรรมที่ จะ
นําไปสูการปฏิบัติในหนวยงาน องคกรเพิ่มขึ้น
3) เกิดการนํานโยบายดานคุณธรรมจริยธรรมที่สอดคลองกับแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ
นํ า สู ก ารพั ฒ นา ตอ ยอด และขยายผลในระดับ องคก ร/พื้น ที่ อ ย างเป น รูป ธรรม ที่ จะส งผลให เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมในระดับตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น
4) องค ก รเครือ ข า ยทางสั ง คมที่ เข า รว มสมัช ชาคุณ ธรรมเกิ ดการเชื่ อมโยงการทํ า งานรวมกั น
ระหวางสมาชิกของแตละเครือขายอยางเปนรูปธรรม
2. กิจกรรมหลักภายในงาน
ภาพรวมการจัด งาน แบง เปน 2 สว นหลัก ไดแ ก งานวิ ช าการ “สมั ช ชาคุ ณ ธรรม” และงาน
แสดงผลงาน “ตลาดนัดคุณธรรม” โดยมีรูปแบบการนําเสนอ ดังนี้
1) กิจกรรมเวทีการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย การปาฐกถาพิเศษ การแลกเปลี่ยนของหนวยงานเชิง
นโยบายดานคุณธรรม เพื่อรวมกําหนดทิศทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย และหาฉันทามติเพื่อ
ประกาศเจตนารมณรวมกันของหนวยงาน องคกรภาคสวนตาง ๆ พรอมทั้งขอเสนอทางนโยบาย ในการ
ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในระยะตอไปในรูปแบบ“สมัชชาคุณธรรม”
2) กิจกรรมเวทีทางวิชาการ ไดแก การรายงานสถานการณคุณธรรมของสังคมไทย การเสวนา
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นคุณธรรม อาทิ นําเสนอกระบวนการหรือเครื่องมือในการสงเสริม
คุณธรรมในบริบทตาง ๆ นําเสนอบทเรียนความสําเร็จชุมชน องคกรคุณธรรม อําเภอ จั งหวัดคุณธรรม
และการขับเคลื่อนคุณธรรมในกลุมเครือขาย 6 เครือขาย ไดแก เครือขายองคกรภาครัฐ เครือขายองคกร
ธุรกิจ/เอกชน เครือขายองคกรการศึกษา เครือขายองคกรศาสนา เครือขายองคกรสื่อมวลชน เครือขาย
ภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว และเด็กและเยาวชน เปนตน
3) กิ จ กรรมการยกย อ ง เชิ ด ชู บุ ค คล องค ก ร ที่ เป น แบบอย า งในด า นคุ ณ ธรรม ความดี ข อง
สังคมไทย และเปนที่ประจักษในกลุมตาง ๆ เชน บุคคล องคกร ชุมชน จังหวัดตนแบบดานคุณธรรม
เปนตน
4) กิ จ กรรม กิ จ กรรมสาระบั น เทิ ง ที่ ส อดแทรกด า นคุ ณ ธรรม อาทิ การพบปะแลกเปลี่ ย น
ประสบการณกับศิลปน ดารา ผูมีชื่อเสียงทางสังคม บุคคลที่เปนแบบอยางดานคุณธรรมของประชาชนทุก
ชวงวัย การแสดงศิลปวัฒนธรรมที่ส่อื ถึงวิถีชีวิตอันเปนรากฐานคุณธรรมของสังคมไทย
5) กิจกรรมการจัดนิทรรศการ องคความรู นวัตกรรมดานการสงเสริมคุณธรรม และกรณีตนแบบ
ชุมชนคุณธรรม องคกรคุณธรรม อําเภอคุณธรรม และจังหวัดสงเสริมคุณธรรม ของภาคีเครือขายคุณธรรม
6 เครือขายในรูปแบบ “ตลาดนัดคุณธรรม”
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จากการทบทวนแนวคิ ดและตั วแบบการประเมิ น โครงการรวมทั้ งรูป แบบการจั ด งานสมั ช ชา
คุณ ธรรมแห งชาติที่ ผา นมา นํ าไปสูการกํา หนดกรอบของการประเมิ น ผลการจั ดงานสมั ชชาคุณ ธรรม
แหงชาติ ครั้งที่ 10 โดยผูวิจัยไดกําหนดแนวทางการประเมิน โดยมุงตอบวัตถุประสงคของโครงการและ
ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น ดวยการประเมินแบบยืดหยุนและปรับเปลี่ยนใหมีความสอดคลองกับสถานการณ ที่
เกิดขึ้นและกิจกรรมหลักของการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10 โดยใชการเก็บรวบรวมขอมูล
ที่หลากหลายจากแหลงขอมูลที่เกี่ยวของ เพื่อใหสามารถตอบวัตถุประสงคของการประเมินไดอยางถูกตอง
เหมาะสม และนําไปสูการพัฒนาการดําเนินงานของการจัดงานฯ ในโอกาสตอไป
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กรอบการประเมินผล
1. กระบวนการดําเนินงาน
ของการจัดงาน

2. ผลลัพธของการจัดงาน
1) ดานประสิทธิภาพ
KPI 2.1 ความคุมคาตอการลงทุนของกระบวนการจัดงาน

1) การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู

การจัดงานสมัชชา
คุณธรรมแหงชาติ
ครั้งที่ 10
“1 ทศวรรษ สราง
สังคมคุณธรรม:
วินัยคน สะทอนวินัย
ชาติ”
วันที่ 2-3 กรกฎาคม
2562

ระดับความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม
KPI 1.1 มีกิจกรรมที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับกรอบแนวคิดหลัก (Theme)
ของการจัดงานที่เนนการขับเคลื่อน
คุณธรรม “วินัยคน สะทอนวินัยชาติ”
KPI 1.2 การกําหนดแนวคิดและรูปแบบ
ของการจัดงานเขาถึงกลุมเปาหมายครบทุก
ภาคสวน
2) การจัดงานภาพรวมในดานการ
ลงทะเบียน การประสานงาน สถานที่
และการอํานวยความสะดวก
KPI 1.3 การจัดระบบการลงทะเบียน
ลวงหนาและการลงทะเบียนหนางาน
KPI 1.4 การประชาสัมพันธภายในงาน
KPI 1.5 การจัดสถานที่และสภาพแวดลอม
ของการจัดงาน
KPI 1.6 การประสานงานเจาหนาที่ใน
การจัดงาน

2) ดานประสิทธิผล
2.1 กลุมเปาหมายและผูเกี่ยวของเกิดความตระหนักและตื่นตัวในการขับเคลื่อน
คุณธรรม โดยเฉพาะคุณธรรมดานวินยั
KPI 2.2 กิจกรรมสงผลใหเครือขายเกิดความตื่นตัวเรื่องคุณธรรม และมีปฏิบัติการ
รวมของเครือขายในการขับเคลื่อนคุณธรรมดานวินัยตามบริบทของตนเอง
2.2 กลุมเปาหมายและผูเกี่ยวของที่เขารวมกิจกรรมตาง ๆ มีองคความรูที่นําไปสู
การรวมกําหนดแนวทางและรูปธรรมการสงเสริมคุณธรรมตามประเด็นและพื้นที่ที่
เปนฉันทามติรวมของหนวยงาน องคกรภาคสวนตาง ๆ
KPI 2.3 องคความรูที่ไดรับจากกิจกรรมตาง ๆ ที่นําไปสูการรวมกําหนดแนวทางและ
รูปธรรมการสงเสริมคุณธรรมตามประเด็นและพื้นที่ที่เปนฉันทามติรวมของหนวยงาน
องคกรภาคสวนตาง ๆ
2.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรูและนําองคความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในหนวยงาน
องคกรภาคสวนตาง ๆ เพื่อรวมขับเคลื่อนคุณธรรม
KPI 2.4 การแลกเปลี่ยนประสบการณและเรียนรูเรื่องการขับเคลื่อนคุณธรรมผาน
กิจกรรมตาง ๆ
KPI 2.5 การเกิดความรูที่นําไปสูการเพิ่มศักยภาพ และสามารถนําความรูที่ไดรับไป
ประยุกตใชในหนวยงาน เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนคุณธรรม ในระดับพื้นที่ และ
องคกร
2.4 การเชื่อมโยงการทํางานรวมกันระหวางสมาชิกของแตละเครือขาย
KPI 2.6 ระดับความเหมาะสมของการจัดงานกอใหเกิดเครือขายในการขับเคลื่อน
คุณธรรมเพิ่มขึ้น และเกิดการเชื่อมโยงการทํางานรวมกันระหวางเครือขาย

3) ดานความสําเร็จ
ความพึงพอใจของผูเขารวมงาน
KPI 2.7 ระดับความพึงพอใจในภาพรวมตอการจัดงาน

3. คุณคาของงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ
KPI 3.1 คุณคาดานการสรางกระแสทําใหองคกรเครือขายเกิดความตระหนักและตื่นตัวมี
ปฏิบัติการรวมกับเครือขายในการขับเคลื่อนคุณธรรม พอเพียง วินยั สุจริต จิตอาสา
KPI 3.2 คุณคาดานการสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนตอการขับเคลื่อนคุณธรรม
KPI 3.3 คุณคาดานเกิดการนํานโยบายดานคุณธรรมจริยธรรมที่สอดคลองกับแผนแมบทสงเสริม
คุณธรรมแหงชาตินําสูการพัฒนา ตอยอด และขยายผลในระดับองคกร/พื้นที่อยางเปนรูปธรรม
KPI 3.4 คุณคาดานการสงเสริมงานวิจัยและวิชาการเพื่อสรางสังคมคุณธรรม

แผนภาพ 2 กรอบการประเมินผล
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ตารางที่ 2 สรุปกรอบการประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10
องคประกอบ/มิตกิ ารประเมิน
ขอบเขตการประเมินตามตัวชี้วัด
และตัวชี้วัด (KPI)
1. กระบวนการดําเนินงานของการจัดงาน

วิธีการประเมิน

เกณฑการตัดสิน

1) การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู
KPI 1.1 มีกิจกรรมที่เหมาะสมและสอดคลอง
กับ กรอบแนวคิดหลัก (Theme) ของการจัด
งานที่เนนการขั บ เคลื่ อ นคุณ ธรรม “วินั ยคน
สะทอนวินัยชาติ”
KPI 1.2 การกําหนดแนวคิดและรูปแบบของ
การจัดงานเขาถึงกลุ มเปาหมายครบทุกภาค
สวน
2) การจัดงานภาพรวมในดานการ
ลงทะเบียน การประสานงาน สถานที่ และ
การอํานวยความสะดวก
KPI 1.3 การจัดระบบการลงทะเบียนลวงหนา
และการลงทะเบียนหนางาน

ระดับความคิดเห็นของกลุมเปาหมายตอความเหมาะสม *แบ บ ส อบ ถ ามค วาม คิ ด เห็ นข อ ง - ระดับมาก (   3.41)
ของการมีกิจ กรรมที่นําไปสูการไดรับความรูที่เหมาะสม ผู เข าร ว มงานต อ ภาพรวมของการจั ด
และสอดคลองกับกรอบแนวคิดของการจัดงาน
งาน ขอ 9 (1)
ระดับความคิดเห็นของกลุมเปาหมายตอความเหมาะสม *แบ บ ส อบ ถ ามค วาม คิ ด เห็ นข อ ง - ระดับมาก (   3.41)
ของการการกําหนดแนวคิดและรูป แบบของการจัดงาน ผู เข าร ว มงานต อ ภาพรวมของการจั ด
เขาถึงกลุมเปาหมายครบทุกภาคสวน
งาน ขอ 9 (2)

ระดับความคิดเห็นของกลุมเปาหมายตอความเหมาะสม
ของการจั ด ระบบการลงทะเบี ย นล ว งหน า และการ
ลงทะเบียนหนางาน
ระดับความคิดเห็นของกลุมเปาหมายตอความเหมาะสม
ของการประชาสัมพันธภายในงาน

*แบ บ ส อ บ ถ าม ค วาม คิ ด เห็ นข อ ง
ผู เข าร ว มงานต อ ภาพรวมของการจั ด
งาน ขอ 9 (3)
KPI 1.4 การประชาสัมพันธภายในงาน
*แบ บ ส อ บ ถ าม ค วาม คิ ด เห็ นข อ ง
ผู เข าร ว มงานต อ ภาพรวมของการจั ด
งาน ขอ 9 (4)
KPI 1.5 การจั ด สถานที่ แ ละสภาพแวดล อ ม ระดับความคิดเห็นของกลุมเปาหมายตอความเหมาะสม *แบ บ ส อ บ ถ าม ค วาม คิ ด เห็ นข อ ง
ลอมของการจัดงาน
ของการจัดสถานที่และสภาพแวดลอมลอมของการจัดงาน ผู เข าร ว มงานต อ ภาพรวมของการจั ด
งาน ขอ 9 (5)
KPI 1.6 การประสานงานเจาหนาที่ในการ
ระดับความคิดเห็นของกลุมเปาหมายตอความเหมาะสม *แบ บ ส อ บ ถ าม ค วาม คิ ด เห็ นข อ ง
จัดงาน
ของการประสานงานเจาหนาที่ในการจัดงาน
ผู เข าร ว มงานต อ ภาพรวมของการจั ด
งาน ขอ 9 (6)

- ระดับมาก (   3.41)
- ระดับมาก (   3.41)
- ระดับมาก (   3.41)
- ระดับมาก (   3.41)

2. ผลลัพธของการจัดงาน
1) ดานประสิทธิภาพ
KPI 2.1 ความคุมคาตอการลงทุนของ
กระบวนการจัดงาน
2) ดานประสิทธิผล
2.1 กลุมเปาหมายและผูเกี่ยวของเกิดความ
ตระหนักและตื่นตัว ในการขับเคลื่อน
คุณธรรม โดยเฉพาะคุณธรรมดานวินัย
KPI 2.2 กิจกรรมสงผลใหเครื อขายเกิดความ
ตื่นตัวเรื่องคุณธรรมและมีปฏิบัติการรวมของ
เครือขายในการขับเคลื่อนคุณธรรมดานวินัย
ตามบริบทของตนเอง
2.2 กลุมเปาหมายและผูเกี่ยวของที่เขารวม
กิจกรรมตาง ๆ มีองคความรูที่นําไปสูการ
รวมกําหนดแนวทางและรูปธรรมการ
สงเสริมคุณธรรมตามประเด็นและพื้นที่ที่

ระดับความคิดเห็นของกลุมเปาหมายตอความเหมาะสม *แบ บ ส อ บ ถ าม ค วาม คิ ด เห็ นข อ ง - ระดับมาก (   3.41)
ของประโยชน ที่ไดรับ คุ มคากับ เวลาและคาใช จ ายที่ม า ผู เข าร ว มงานต อ ภาพรวมของการจั ด
รวมงาน
งาน ขอ 10 (1)

ระดับความคิดเห็นของกลุมเปาหมายตอความเหมาะสม *แบ บ ส อ บ ถ าม ค วาม คิ ด เห็ นข อ ง - ระดับมาก (   3.41)
ของการจัดกิจกรรม ที่สงผลใหเครื อขายเกิดความตื่นตัว ผู เข าร ว มงานต อ ภาพรวมของการจั ด
เรื่องคุ ณธรรมและมีปฏิบั ติการร วมของเครือ ขายในการ งาน ขอ 10 ( 3 )
ขั บ เคลื่อ นคุ ณธรรมคุ ณ ธรรมด านวิ นัย ตามบริบ ทของ
ตนเอง

37

การประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10

ตารางที่ 2 สรุปกรอบการประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10 (ตอ)
องคประกอบ/มิติการประเมิน
และตัวชี้วัด (KPI)
เปนฉันทามติรวมของหนวยงาน องคกร
ภาคสวนตาง ๆ
KPI 2.3 องคความรูที่ไดรับจากกิจกรรม
ตาง ๆ ที่นําไปสูการรวมกําหนดแนวทางและ
รูปธรรมการสงเสริมคุณธรรมตามประเด็น
และพื้นที่ที่เปนฉันทามติรวมของหนวยงาน
องคกรภาคสวนตาง ๆ
2.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรูและนําองคความรูที่
ได รับไปประยุ กต ใช ในหน วยงาน องค กรภาค
สวนตาง ๆ เพื่อรวมขับเคลื่อนคุณธรรม
KPI 2.4 การแลกเปลี่ ย นประสบการณ แ ละ
เรี ย นรู เรื่ อ งการขั บ เคลื่ อ นคุ ณ ธรรมผ า น
กิจกรรมตาง ๆ
KPI 2.5 การเกิดความรูที่นําไปสูการเพิ่ม
ศักยภาพ และสามารถนําความรูที่ไดรับไป
ประยุกตใชในหนวยงาน เพื่อใหเกิดการ
ขับเคลื่อนคุณธรรม ในระดับพื้นที่ และองคกร
2.4 ก ารเชื่ อ ม โย งก ารทํ างาน ร ว ม กั น
ระหวางสมาชิกของแตละเครือขาย
KPI 2.6 ระดับความเหมาะสมของการจัดงาน
กอใหเกิดเครือขายในการขับเคลื่อนคุณธรรม
เพิ่ ม ขึ้ น และเกิ ด การเชื่ อ มโยงการทํ า งาน
รวมกันระหวางเครือขาย
3) ดานความสําเร็จ
ความพึงพอใจของผูเขารวมงาน
KPI 2.7 ระดับ ความพึ งพอใจในภาพรวมต อ
การจัดงาน

ขอบเขตการประเมินตามตัวชี้วัด

องคกรเครือขายเกิดความตระหนักและตื่นตัว
มีปฏิบัติการรวมกับเครือขายในการขับเคลื่อน
คุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
KPI 3.2 คุณคาดานการสรางการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนตอการขับเคลื่อนคุณธรรม

KPI 3.3 คุณคาดานเกิดการนํานโยบายดาน
คุณธรรม จริยธรรมที่สอดคลองกับแผนแมบท
สงเสริมคุณธรรมแหงชาตินําสูการพัฒนา ตอ
ยอด และขยายผลในระดับองคกร/พื้นที่อยาง
เปนรูปธรรม
KPI 3.4 คุณคาดานการสงเสริมงานวิจัยและ
วิชาการเพื่อสรางสังคมคุณธรรม

เกณฑการตัดสิน

ระดับความคิดเห็นของกลุมเปาหมายตอความเหมาะสม
ของกิจกรรมทําใหไดรับทราบทิศทาง/ขอตกลงรวม ที่
นําไปสูการขับเคลื่อนคุณธรรมดานวินัยทั้งภายในกลุม
เครือขายและรวมขับเคลื่อนในสังคมไทย

*แบ บ ส อบ ถ าม ค วาม คิ ด เห็ นข อ ง - ระดับมาก (   3.41)
ผู เข าร ว มงานต อ ภาพรวมของการจั ด
งาน ขอ 10 ( 2 )

ระดับความคิดเห็นของกลุมเปาหมายตอความเหมาะสม
ของการแลกเปลี่ยนประสบการณและเรียนรูเรื่องสมัชชา
คุณธรรมในการทํางานผานกิจกรรมตาง ๆ
ระดับความคิดเห็ นของกลุ มเป าหมายต อความเหมาะสม
ของการเกิดความรูที่นําไปสูการเพิ่ มศักยภาพและสามารถ
นําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในหนวยงาน เพื่อใหเกิดการ
ขับเคลื่อนคุณธรรม ในระดับพื้นที่ และองคกร

*แบ บ ส อบ ถ ามค วาม คิ ด เห็ นข อ ง - ระดับมาก (   3.41)
ผู เข าร ว มงานต อ ภาพรวมของการจั ด
งาน ขอ 10 (4)
*แบ บ ส อ บ ถ าม ค วาม คิ ด เห็ นข อ ง - ระดับมาก (   3.41)
ผู เข าร ว มงานต อ ภาพรวมของการจั ด
งาน ขอ 10 (5 และ 6)

ระดับความคิดเห็นของกลุมเปาหมายตอความเหมาะสม *แบ บ ส อ บ ถ าม ค วาม คิ ด เห็ นข อ ง - ระดับมาก (   3.41)
ของกิ จ กรรมก อ ให เ กิ ด เครื อ ข า ยในการขั บ เคลื่ อ น ผู เข าร ว มงานต อ ภาพรวมของการจั ด
คุณธรรมเพิ่มขึ้น และเกิดการเชื่อมโยงการทํางานรวมกัน งาน ขอ 10 (7)
ระหวางเครือขาย

ระดับ ความคิ ดเห็นของกลุมเปาหมายต อระดั บความพึ ง *แบ บ ส อ บ ถ าม ค วาม คิ ด เห็ นข อ ง - ระดับมาก (   3.41)
พอใจในภาพรวมตอการจัดงาน
ผู เข าร ว มงานต อ ภาพรวมของการจั ด
งาน ขอ 10 (8)

3. คุณคาของงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ
KPI 3.1 คุณคาดานการสรางกระแสทําให

วิธีการประเมิน

ระดั บ ความคิด เห็ นของกลุ มเป าหมายต อคุ ณคาในด าน
การสรางกระแสทําใหองคกรเครือขายเกิดความตระหนัก
และตื่นตัวมีปฏิบัติการรวมกับเครือขายในการขับเคลื่อน
คุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
ระดั บ ความคิด เห็ นของกลุ มเป าหมายต อคุ ณคาในด าน
การมีสวนรวมของทุกภาคสวนตอการขับเคลื่อนคุณธรรม

*แบ บ ส อ บ ถ าม ค วาม คิ ด เห็ นข อ ง - ระดับมาก (   3.41)
ผู เข าร ว มงานต อ ภาพรวมของการจั ด
งาน ขอ 11 (1)

*แบ บ ส อ บ ถ าม ค วาม คิ ด เห็ นข อ ง - ระดับมาก (   3.41)
ผู เข าร ว มงานต อ ภาพรวมของการจั ด
งาน ขอ 11 (2)
ระดั บ ความคิด เห็ นของกลุ มเป าหมายต อคุ ณคาในด าน *แบ บ ส อบ ถ ามค วาม คิ ด เห็ นข อ ง - ระดับมาก (   3.41)
เกิดการนํานโยบายดานคุณธรรม จริยธรรมที่สอดคลอง ผู เข าร ว มงานต อ ภาพรวมของการจั ด
กับแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาตินําสูการพัฒนา งาน ขอ 11 (3)
ต อ ยอดและขยายผลในระดั บ องค ก ร/พื้ น ที่ อ ย างเป น
รูปธรรม
ระดั บ ความคิด เห็ นของกลุ มเป าหมายต อคุ ณคาในด าน *แบ บ ส อบ ถ ามค วาม คิ ด เห็ นข อ ง - ระดับมาก (   3.41)
การสงเสริมงานวิจัยและวิชาการเพื่อสรางสังคมคุณธรรม ผู เข าร ว มงานต อ ภาพรวมของการจั ด
งาน ขอ 11 (4)
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีการประเมิน
รูปแบบการประเมินผล
การประเมิ น ผลครั้ ง นี้ เป น การประเมิ น ด ว ยวิ ธี สํ า รวจเชิ ง ตั ด ขวาง (Cross-Sectional Study
Design) เก็บขอมูลจากแหลงปฐมภูมิโดยการสุมสํารวจความคิดเห็นของผูเขารวมกิจกรรมหลัก คือ กิจกรรม
การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย กิจกรรมการยกยอง เชิดชูบุคคล องคกร ที่เปนแบบอยางในดานคุณธรรม กิจกรรม
การจัดการความรูและเวทีทางวิชาการ การจัดนิทรรศการ และกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม รวมกับการขอมูลในเชิง
คุณภาพ เพื่อประเมินในดานกระบวนการของการจัดกิจกรรมและผลลัพธของการจัดงาน

ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. เชิงปริมาณ สอบถามผูเขารวมกิจกรรมตอภาพรวมของการจัดงาน
1.1 ประชากรในการวิจัย คํานวณจากยอดประมาณการผูเขารวมกิจกรรมในงานสมัชชาคุณธรรม
แหงชาติ ครั้งที่ 10 จํานวน 2,600 คน ประกอบไปดวย
1) กลุมเปาหมายเชิงยุทธศาสตร/นโยบายและผูทรงคุณวุฒิ
2) กลุมเปาหมายหนวยงานกลไกแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ
3) กลุมเปาหมายกลุมเครือขายทางสังคมภาคสวนตาง ๆ ทั้งในสวนกลางและสวน
ภูมิภาค
4) กลุมเปาหมาย องคกรปกครองสวนทองถิ่น อาทิ สมาคม/สมาพันธดานองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ระดับจังหวัดและภูมิภาค
5) กลุมเปาหมายทั่วไป
1.2 กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง จากตารางสําเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970) ไดขนาด
ตัวอยาง จํานวน 335 คน ซึ่งเปนขนาดตัวอยางขั้นต่ําในการเก็บรวบรวมขอมูล คัดเลือกกลุมตัวอยางโดย
ใชวิธีการสุมอยางงายจากผูเขารวมกิจกรรมในงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10 โดยมีการกําหนด
คุณสมบัติของกลุมตัวอยาง ดังนี้
1) เปนผูที่เขารวมงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10 ซึ่งอยูในบริเวณพื้นที่จัดงาน
และเปนผูที่เขารวมกิจกรรมตาง ๆ ณ ชวงเวลาเก็บขอมูล (สอบถามความคิดเห็นตอภาพรวมของการจัดงาน
และการเขารวมแตละกิจกรรมหลัก)
2) มีความพรอมที่จะสามารถใหขอมูลได
3) ยินดีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม ซึ่งใชเวลาประมาณ 3-5 นาที
โดยการเก็บขอมูลในครั้งนี้ ไดมีการเก็บ ขอมูลเพิ่มเติมจากขนาดตัวอยางขั้นต่ํา เพื่อใหสามารถ
เปนตัวแทนของประชากรที่สมบู รณขึ้น โดยสามารถเก็บ ขอมูลจากกลุมตัวอยางที่ครบถวนสมบูรณ ได
จํานวน 450 คน จาการตั้งเปาหมายการเก็บขอมูล จํานวน 500 คน
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2. เชิงคุณภาพ
1) กลุมที่ใชในการศึกษา คือ ผูที่เขารวมงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10 โดยคัดเลือกจาก
ผูรวมงานที่มีความพรอมที่จะสามารถใหขอมูลไดในขณะที่ขอสัมภาษณ จํานวน 35 คน รวมกับการสุมคูหา
นิทรรศการเพื่อรวบรวมขอมูลจากการสังเกต
2) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสัมภาษณเจาะลึกและแบบสังเกต ที่ผูวิจัยได
สรางขึ้น โดยมีประเด็นในการสัมภาษณครอบคลุมรายละเอียดตามวัตถุประสงคของการวิจัย

เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
เครื่องมือที่ใชในการดําเนินงานเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการประเมินผลประกอบไปดวย แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ และแบบสังเกต ดังนี้
ตารางที่ 3 เครื่องมือที่ใชในเก็บรวบรวมขอมูล จําแนกตามจุดมุงหมายของการประเมินผลการจัดงาน
จุดมุงหมายของการประเมิน

เครื่องมือที่ใชในเก็บรวบรวมขอมูล

1. ประเมินการจัดกิจกรรมในภาพรวม (กระบวนการ แบบสอบถาม ชุดที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเขารวมงาน
จัดงานในกิจกรรมตาง ๆ) และผลลัพธ คุณคาที่ไดรับ
ตอภาพรวมของการจัดงานฯ
จากการจัดงาน
แบบสัมภาษณ ชุดที่ 1 แบบสัมภาษณผูเขารวมงานตอภาพรวมของ
การจัดงานฯ
แบบสังเกต ชุดที่ 1 แบบสังเกตผูเขารวมกิจกรรมการขับเคลื่อนเชิง
นโยบาย การจัดการความรู เวทีทางวิชาการของ
การจัดงานฯ
2. ประเมินการจัดนิทรรศการและกิจกรรมส งเสริม แบบสังเกต ชุดที่ 2 แบบสังเกตผูเขาชมนิทรรศการ การแสดงสินคา
คุณธรรม
และกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม (โดยใน
แบบสังเกตไดรวมขอคําถามเพื่อสอบถาม
ความคิดเห็นจากผูเขาชมนิทรรศการ)

การเก็บขอมูลดวยวิธีการสํารวจ เครื่องมือที่ใช คือ แบบสอบถาม โดยการสอบถามเกี่ยวกับระดับ
ความคิดเห็น ระดับ ความพึงพอใจ เปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) กําหนดเป น ตัวเลข
ตั้งแต 1-5 จํานวน 5 ระดับ โดยกําหนดคาคะแนน ดังนี้
ข อ คํ า ถามนั้ น อธิ บ ายได ต รงกั บ ความคิ ด เห็ น ต อ ความเหมาะสม/ความพึ ง พอใจน อ ยที่ สุ ด
กําหนดใหคาคะแนน
เทากับ 1 คะแนน
ขอคําถามนั้นอธิบายไดตรงกับความคิดเห็นตอความเหมาะสม/ความพึงพอใจนอย
กําหนดใหคาคะแนน
เทากับ 2 คะแนน
ข อ คํ า ถามนั้ น อธิ บ ายได ต รงกั บ ความคิ ด เห็ น ต อ ความเหมาะสม/ความพึ งพอใจปานกลาง
กําหนดใหคาคะแนน
เทากับ 3 คะแนน
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ขอคําถามนั้นอธิบายไดตรงกับความคิดเห็นตอความเหมาะสม/ความพึงพอใจมาก
กําหนดใหคาคะแนน
เทากับ 4 คะแนน
ข อ คํ า ถามนั้ น อธิ บ ายได ต รงกั บ ความคิ ด เห็ น ต อ ความเหมาะสม/ความพึ ง พอใจมากที่ สุ ด
กําหนดใหคาคะแนน
เทากับ 5 คะแนน
การแปลผลการวิเคราะหขอมูลใชเกณฑของ Best and Kahn (2003) ที่แบงชวงการแปลผลตาม
หลักของการแบงอันตรภาคชั้น (Class Interval) โดยการนําคาสูงสุดลบดวยคาต่ําสุด แลวหารดวยระดับ
ที่ตองการแปลผล มีความหมายดังนี้
คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นตอความเหมาะสม/ความพึงพอใจ
ระดับนอยที่สุด
คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.81-2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นตอความเหมาะสม/ความพึงพอใจ
ระดับนอย
คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.61-3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นตอความเหมาะสม/ความพึงพอใจ
ระดับปานกลาง
คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.41-4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นตอความเหมาะสม/ความพึงพอใจ
ระดับมาก
คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 4.21-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นตอความเหมาะสม/ความพึงพอใจ
ระดับมากที่สุด

การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
มีการวางแผนการเก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2562 ดังรายละเอียดในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงรายละเอียดแผนการเก็บขอมูล
วันที่/สถานที่เก็บ
ขอมูล
2 กรกฎาคม 2562
10.00-12.00 น.
13.00-14.00 น.
ณ หองสัมมนา

จุดมุงหมายของ
การประเมิน
ประเมินการจัด
กิจกรรมในหอง
ประชุม

การเก็บรวบรวมขอมูล/เครื่องมือ
1. สังเกตการจัด/ผูเขารวมกิจกรรมในหองประชุม ใช แบบสังเกต 1
กิจกรรมวิชาการ
1. เวทีรับฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย
2. หองยอยที่ 1 เครือขายภาครัฐ: ตนแบบองคกรภาครัฐยุคใหม ใสใจคุณธรรม
3. หองยอยที่ 2 เครือขายองคกรธุรกิจ: ทิศทางธุรกิจกับการสรางสรรคสังคมคุณธรรม
4. หองยอยที่ 3 เครือขายองคกรการศึกษา: ตนแบบเสริมสรางวินยั ในสถานศึกษา
5. หองยอยที่ 4 เครือขายองคกรสื่อมวลชน: รูเทาทันสื่อรับมือขาวลวง (Fake News) พักกอน
โพสต”
6. หองยอยที่ 5 เครือขายองคกรศาสนา: ประเด็นศาสนากับกระบวนการสรางพฤติกรรมดานวินัย
7. หองยอยที่ 6 เครือขายองคกรภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว และเด็กและเยาวชน: วิถีชีวิต
ไทยสรางวินัยคนในชาติ
8. หองยอยที่ 7 ผลสําเร็จการขับเคลื่อนแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระดับกระทรวงฯ

เปาหมาย
การเก็บขอมูล
แบบสังเกต 1
พรอม
รายละเอียด 9
ชุด
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ตารางที่ 4 แสดงรายละเอียดแผนการเก็บขอมูล (ตอ)
วันที่/สถานที่เก็บ
ขอมูล
11.00-16.00น.
ณ หองจัดนิทรรศการ

จุดมุงหมายของ
การประเมิน
ประเมินการจัด
นิทรรศการราย
โซน

การเก็บรวบรวมขอมูล/เครื่องมือ
1. สังเกตการจัด/ผูเขารวมนิทรรศการในแตละประเภท ใชแบบสังเกต 2
1. โซนที่ 1 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10
2. โซนที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสงเสริมคุณธรรม 10 ป การขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรม
และผลการขับเคลื่อนแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2559-2564
3. โซนที่ 3 การขับเคลื่อนคุณธรรมขององคเครือขาย 6 เครือขาย
4. โซนที่ 4 องคความรู นวัตกรรมการสงเสริมคุณธรรม
5. โซนที่ 5 ลานกิจกรรมสาระบันเทิง

2. เก็บภาพการจัดนิทรรศการและการจัดกิจกรรมตาง ๆ ตามขอ 1-5
สอบถามความคิดเห็นของผูเขารวมงาน

(15.00-16.00น.)
ณ หองจัดนิทรรศการ
และบูธแบบสอบถาม

ประเมินภาพรวม
ของการจัดงาน

3 กรกฎาคม 2562
09.00-12.15 น.
ณ หองจัดประชุม

ประเมินการจัด
กิจกรรมในหอง
ประชุม

1. สังเกตการจัด/ ผูเขารวมกิจกรรมในหองประชุม ใชแบบสังเกต 1

(09.00-16.00น.)
ณ หองจัดนิทรรศการ
และบูธแบบสอบถาม

ประเมินภาพรวม
ของการจัดงาน

สอบถามความคิดเห็น/สัมภาษณผูเขารวมงาน

1. แบบสัมภาษณผูเขารวมงาน เปาหมาย 45 ชุด (15 ชุด X 3 คน)
2. แบบสอบถาม เปาหมาย 100 ชุด (30-35 ชุด/คน)

กิจกรรมการจัดการความรูและเวทีทางวิชาการ
1.1 ปาฐกถาพิเศษ“การขับเคลื่อนคุณธรรมสูชุมชน”
1.2 เวทีนําเสนอทิศทางขางหนา การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมของภาคีเครือขาย
1.3 เวทีผูสรางแรงบันดาลใจ “วินัยคน สะทอนวินัยชาติ”
1. แบบสัมภาษณผูเขารวมงาน เปาหมาย 45 ชุด (15 ชุด X 3 คน)
2. แบบสอบถาม เปาหมาย 500 ชุด (166-167 ชุด/คน)

เปาหมาย
การเก็บขอมูล
แบบสังเกต 2
พรอม
รายละเอียด 5
ชุด

*แบบสัมภาษณ
(แบงเก็บ 2 วัน)

แบบสังเกต 1
พรอม
รายละเอียด 3
ชุด
*แบบสัมภาษณ
(แบงเก็บ 2 วัน)

2. จัดเตรียมทีมผูเก็บขอมูล จํานวน 12 คน ซึ่งผูเก็บขอมูลทุกคนจะไดรับการปฐมนิเทศเพื่อชี้แจง
รายละเอียดของเครื่องมือ และแนวทางการเก็บขอมูล รวมทั้งกําหนดใหมีหัวหนาทีม (ผูมีประสบการณใน
การดําเนินงานประเมินผล/มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก) จํานวน 1 คน ทําหนาที่เปนผูใหคําแนะนํา
แกทีมเก็บขอมูล อํานวยความสะดวก ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลที่ไดรับกลับ และเปนผูเก็บขอมูล
ดวยวิธีการสัมภาษณและสังเกต
3. การเก็บขอมูล
3.1 ในการเก็บขอมูลตอภาพรวมของการจัดงาน
3.1.1 การเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ทีมผูเก็บขอมูลเปนผูอานขอคําถามให
ฟง ทีล ะข อ พรอมจดบันทึกคําตอบ ในกรณีที่ผูตอบแบบสอบถามสามารถอาน-เขีย นได และยิน ดีตอบ
แบบสอบถามดวยตนเอง ผูเก็บขอมูลจะทําหนาที่ชี้แจงแบบสอบถามและอยูรวมกับผูตอบแบบสอบถาม
เพื่อตอบขอสงสัยอยางใกลชิด
3.1.2 การเก็บขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณ ซึ่งมีการดําเนินงานโดยทีมผูเก็บขอมูล
ใหการสัมภาษณผูเขารวมงานตามประเด็นที่ไดมีการจัดเตรียมไว
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3.2 สําหรับการประเมินการสัมมนารายหองยอย ใชวิธีการแจกแบบสอบถาม ใหผูเขารวม
การสัมมนาไดตอบแบบสอบถามดวยตนเอง และสงคืนผูเก็บขอมูลเมื่อจบการสัมมนาในแตละหัวขอ
4. การตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลที่ไดรับกลับ
ทีมผูเก็บขอมูลรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของแบบสอบถาม หากตรวจสอบพบ
ความไมสมบูรณจากสาเหตุใด ๆ ใหสอบถามกลับทันที
5. ระยะเวลาเก็บรวบรวมขอมูล
วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2562 ตั้งแตเวลา 09.00-16.30 น.

การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหเนื้อหา ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย โดยใชสถิติ F-test
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บทที่ 4
ผลการประเมิน
การประเมินผลการจัดงานสมั ชชาคุ ณ ธรรมแห งชาติ ครั้งที่ 10 มี วั ตถุ ป ระสงค เพื่ อประเมิ นผล
กระบวนการดํ า เนิ น งานของกิ จ กรรมหลั ก ที่ จั ด ในงาน การประเมิ น ผลลั พ ธ ข องการจั ด งานในด า น
ประสิทธิภาพ ดานประสิทธิผล ดานความสําเร็จและคุณคาของงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ รวมทั้งคนหา
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน และขอเสนอแนะของแตละกิจกรรม เพื่อเปนแนวทางในการจัดกิจกรรม
หรือปรับปรุงกิจกรรมในการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติใหเหมาะสมยิ่งขึ้นในโอกาสตอไป
การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10 เปนการจัดงานภายใตแนวคิด “1 ทศวรรษ สราง
สังคมคุณธรรม: วินัยคน สะทอนวินัยชาติ” ที่หมายถึงการบูรณาการของภาคสวนตาง ๆ และการมีสวน
รวมของภาคประชาชนตอการดําเนินงานขับเคลื่อนขับเคลื่อนคุณธรรมสําคัญ โดยเฉพาะคุณธรรมดาน
วินัยที่ภาคสวนตาง ๆ เห็นวาควรมีการสงเสริมและขับเคลื่อนใหเกิดขึ้นสังคมไทย การเสริมพลังทางบวกใน
การสรางวินัยใหเกิดเปนคุณธรรมของคนในชาติที่เปนรูปธรรมอยางกวางขวาง โดยยึดหลักความสอดคลอง
ตามนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของดานคุณธรรมประกอบดวย ยุ ทธศาสตรชาติ 20 ป
(พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแหง ชาติ ฉบับ ที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนแมบ ท
ส ง เสริ ม คุ ณ ธรรมแห งชาติ ฉบั บ ที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) และยุ ทธศาสตร ชาติ ว าด วยการป องกั น และ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) จากฐานขอมูลการลงทะเบียนเขารวมงานฯ พบวา มี
ผูเขา รวมงานที่ ผ า นการลงทะเบีย น จํา นวนทั้ งสิ้ น 1,964 คน ซึ่งจํ านวนผูเขา รวมงานจากฐานข อ มู ล
ดัง กล าวนี้ อ าจยั งไมใช จํ า นวนผูเขา รวมงานทั้ งหมด เนื่อ งจากยั งมี ผู ที่เข ารว มงานที่ ไม ไดถู ก บั น ทึ ก ใน
ฐานขอมูลการลงทะเบียนและไดเขาชมนิทรรศการ รวมทั้งการเขารวมกิจกรรมในสวนอื่ น ๆ อีกจํานวน
หนึ่ง อย างไรก็ ตามการประเมิน ผลครั้งนี้ไดดําเนิ นการจั ดเก็บ ข อมูล จากผูเข าร วมงานสมัชชาคุ ณธรรม
แหงชาติ ตั้งแตวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2562 โดยวิธีการสํารวจ การสัมภาษณ และการสังเกต ซึ่งการสํารวจ
ไดใชแบบสอบถามสอบถามขอ มูลจากกลุม เป าหมาย กําหนดเปา หมายในการแจกแบบสอบถามโดย
ภาพรวมทั้ ง สิ้ น 500 ตั ว อย า ง ไดรั บ กลั บ คื น จํ า นวนทั้ งสิ้ น 450 ตั ว อย าง คิ ด เป น รอ ยละ 90.00 ของ
เปาหมาย มีการเก็บขอมูลจากการสังเกตคูหานิทรรศการจํานวน 5 โซน รวมกับการสัมภาษณแบบเจาะลึก
ซึ่งสามารถสัมภาษณผูเขารวมงานไดจํานวนทั้งสิ้น 35 คน
ผลการประเมินแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10
1.1 ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานในภาพรวมของการจัดงานสมัชชาคุณธรรม
แหงชาติ ครั้งที่ 10
1.2 ผลการประเมินกระบวนการดํ าเนินงานกิจกรรมการขั บ เคลื่อ นเชิงนโยบาย และ
กิจกรรมการจัดการความรูและเวทีทางวิช าการของการจั ดงานสมัช ชาคุณ ธรรม
แหงชาติ ครั้งที่ 10
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1.3 ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานกิจกรรมการจัดนิทรรศการ ของการจัดงาน
สมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10
สวนที่ 2 สรุป การประเมิน ผลกระบวนการดําเนินงานและผลลั พธ ที่ไดจากการจั ดงานสมั ช ชา
คุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10

สวนที่ 1 ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานในภาพรวมของการจัดงานสมัชชา
คุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10
1.1 ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานในภาพรวมของการจัดงานสมัชชาคุณธรรม
แหงชาติ ครั้งที่ 10
ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานในภาพรวมของการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่
10 นี้ เป นการสรุป ผลจากการสํารวจความคิดเห็น โดยใชแบบสอบถาม จากกลุมตัวอย างผูเขารวมงาน
จํานวน 450 ตัวอยาง นอกจากนี้ยังไดสุมสัมภาษณผูรวมงาน เพื่อใหได ขอมูลเชิงลึกและไดรายละเอียด
ประกอบการอธิบายผลการประเมิน ซึ่งประกอบไปดวย 1) ผูแทนเครือขายองคกรภาครัฐ จํานวน 5 คน
2) ผูแทนเครือขายศาสนา จํานวน 3 คน 3) ผูแทนเครือขายการศึกษา จํานวน 10 คน 4) ผูแทนเครือขาย
สื่อมวลชน จํานวน 2 คน 5) ผูแทนเครือขายธุรกิจ จํานวน 1 คน 6) ผูแทนเครือขายชุมชน จํานวน 10
คน และ 7) ผูแทนเครือขายเยาวชน จํานวน 4 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 35 คน สามารถสรุปขอมูลไดดังนี้

39.33

1) ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล
เพศ พบวา กลุมตัวอยางที่เขารวมงาน สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 60.67 และเพศชาย รอยละ
อายุ พบวา กลุมตัวอยางที่เขารวมงาน มีอายุเฉลี่ย 40 ป โดยมีอายุต่ําสุด 16 ป และอายุสูงสุด

77 ป
ระดับการศึกษา พบวากลุมตัวอยางที่เขารวมงานโดยรวมและจําแนกรายเขตพื้น ที่ สวนใหญมี
ระดับการศึกษาที่จบสูงสุด คือ ระดับปริญญาตรี รอยละ 48.67
ดังรายละเอียดในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล
ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล
จํานวน (n=450)
เพศ
ชาย
177
หญิง
273
อายุ
อายุต่ําสุด-สูงสุด
16-77
อายุเฉลี่ย
40.82
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
14.21

รอยละ
39.33
60.67
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ตารางที่ 5 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล (ตอ)
ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล
จํานวน (n=450)
ระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
90
ปริญญาตรี
219
สูงกวาปริญญาตรี
141

รอยละ
20.00
48.67
31.33

2) ผูแทนเครือขาย/หนวยงานที่เขารวมงาน
ประเภทของกลุม เปาหมาย พบวากลุมตัวอย างที่เข ารวมงานโดยรวม ส วนใหญ เปน เครือ ขา ย
องคกรภาครัฐ รอยละ 56.89 รองลงมาเปนเครือขายการศึกษา เครือข ายองคกรภาคประชาสังคม ชุมชน
ครอบครัว เด็ กและเยาวชน เครือขายองคกรศาสนา เครือขายองคกรธุรกิจ/เอกชน และเครื อข ายองคกร
สื่อมวลชน รอยละ 13.78, 11.33, 7.78, 5.33, 4.89 (ตามลําดับ) ดังรายละเอียดในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 จํานวนและรอยละ จําแนกผูแทนเครือขาย/หนวยงานที่เขารวมงาน
ผูแทนเครือขาย/
จํานวน (n=450)
รอยละ
หนวยงานที่เขารวมงาน
1. เครือขายองคกรภาครัฐ
256
56.89
2. เครือขายองคกรธุรกิจ/เอกชน
24
5.33
3. เครือขายองคกรภาคประชาสังคม
51
11.33
ชุมชน ครอบครัว และเด็กและเยาวชน
4. เครือขายองคกรศาสนา
35
7.78
5. เครือขายองคกรการศึกษา
62
13.78
6. เครือขายองคกรสื่อมวลชน
22
4.89
3) เหตุผลสําคัญที่สุดของการเขารวมงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ
เหตุผ ลสํา คัญ ที่ สุด ของการเขารวมงานสมัชชาคุณ ธรรมแห งชาติ ข องกลุมตัวอยา งในภาพรวม
พบวาสวนใหญไดรับเชิญเขารวมกิจกรรม/หนวยงานมอบหมาย รอยละ 39.33 รองลงมา คือ เปนภารกิจ/
ยุท ธศาสตรของหนวยงาน/เป นหนวยงานรวมจัด เห็น ความสําคั ญ และตองการเป น ส วนหนึ่ งของการ
ขับเคลื่อน การไดรับองคความรู/แนวทางขับเคลื่อนที่เปนรูปธรรม และการขยาย/สรางเครือขายและแนว
รวมตอการขับเคลื่อนคุณธรรม รอยละ 23.11, 21.78, 9.33, 6.44 (ตามลําดับ)
เมื่ อ พิจารณาแยกตามประเภทกลุมเปาหมาย พบวาเครือขายองค กรภาครัฐ เครื อขายองคก ร
ศาสนา เครือขายองคกรการศึกษา และเครือขายสื่อมวลชน มีเหตุผลสําคัญ ที่ ทําใหตัดสินใจเขารวมงาน
เนื่องจากไดรับเชิญเขารวมกิจกรรม/หนวยงานมอบหมาย มากที่สุด โดยที่เครือขายองคกรธุรกิจ เครือขาย
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ภาคประชาสังคม ครอบครัว และเด็กและเยาวชน เห็นความสําคั ญและตองการเป น สวนหนึ่ งของการ
ขับเคลื่อน เปนเหตุผลสําคัญในการเขารวมงาน ดังรายละเอียดในตารางที่ 7
ตารางที่ 7 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางตอเหตุผลสําคัญของการเขารวมงานสมัชชาคุณธรรม
แหงชาติ ครั้งที่ 10 จําแนกตามประเภทผูแทนเครือขาย/หนวยงาน
ประเภทผูแทนเครือขาย/หนวยงาน
เหตุผลสําคัญที่สุดของการ
เขารวมงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ

1. เปนภารกิจ/ยุทธศาสตร
ของหนวยงาน/เปน
หนวยงานรวมจัด
2. เห็นความสําคัญและ
ตองการเปนสวนหนึ่งของ
การขับเคลื่อน
3. การไดรับองคความรู/
แนวทางขับเคลื่อนที่เปน
รูปธรรม
4. ขยาย/สรางเครือขายและ
แนวรวมตอการขับเคลื่อน
คุณธรรม
5. ไดรับเชิญเขารวมกิจกรรม/
หนวยงานมอบหมาย

เครือขาย
องคกร
ภาครัฐ
(n=256)

เครือขาย
องคกร
ธุรกิจ
(n=24)

เครือขาย
ภาคประชาสังคม
ครอบครัว และเด็กฯ
(n=51)

เครือขาย
องคกร
ศาสนา
(n=35)

เครือขาย
องคกร
การศึกษา
(n=62)

เครือขาย
องคกร
สื่อมวลชน
(n=22)

รวม
(n=450)

จํานวน
รอยละ

75
29.30

2
8.33

2
3.92

4
11.43

17
27.42

4
18.18

104
23.11

จํานวน

31

16

23

10

14

4

98

รอยละ

12.11

66.67

45.10

28.57

22.58

18.18

21.78

จํานวน

22

-

6

2

6

6

42

รอยละ

8.59

-

11.76

5.71

9.68

27.27

9.33

จํานวน

11

-

8

6

4

-

29

รอยละ

4.30

-

15.69

17.14

6.45

-

6.44

จํานวน

117

6

12

13

21

8

177

รอยละ

45.70

25.00

23.53

37.14

33.87

36.36

39.33

4) การเขารวมงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ผานมา และการนําไปใชประโยชน
พบวาสวนใหญไมเคยเขารวมงาน รอยละ 58.44 และเคยเขารวมงาน รอยละ 41.56 สําหรับผูที่เคย
เขารวมงาน พบวา มีการนําไปใชประโยชน รอยละ 85.03 โดยที่ไมไดนําไปใชประโยชน รอยละ 14.97 ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 8
ตารางที่ 8 จํานวนและรอยละ จําแนกตามการเขารวมกิจกรรมเวทีสมัชชาคุณธรรมในปที่
ผานมาและการนําไปใชประโยชน
การเขารวมกิจกรรมเวทีสมัชชาคุณธรรม
จํานวน
รอยละ
ในปที่ผานมาและการนําไปใชประโยชน
(n=450)
ไมเคยเขารวมกิจกรรม
263
58.44
เคยเขารวมกิจกรรม
187
41.56
การนําไปใชประโยชน กรณีที่เคยเขารวมกิจกรรม
ไมไดนําไปใชประโยชน
28
14.97
นําไปใชประโยชน
159
85.03
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ขอมู ลจากการสัมภาษณผูเขารวมงานตอประเด็นความคาดหวังจากการเขารวมงานในครั้งนี้มี
ความสอดคลองกับผลการประเมินดังกลาวขางตน ซึ่งสวนใหญมีความเห็นวาการเขารวมงานจะทําใหไดรับ
องคความรู นวัตกรรมดานการสงเสริมคุณธรรม แนวทางการขับเคลื่ อนคุณธรรมของเครือขายภาคสวน
ตาง ๆ ที่เปนรูปธรรม สามารถนําไปพัฒนาตอยอดและขยายผลในพื้นที่ของตนเองได ไดมีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นแนวทางการขับเคลื่อน รวมถึงการสรางและขยายเครือขายดานคุณธรรม การจุดประกาย
และเสริมพลังการทํางานดานคุณธรรม และมีจํานวนไมนอยที่มีความคาดหวังตอการไดเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่
เนนการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการสงเสริมคุณธรรมผานกิจกรรมตาง ๆ และคาดหวังตอการจัดงานสมัชชา
คุณธรรมใหเปนงานในระดับประเทศที่รัฐบาลใหความสําคัญอยางจริงจัง
ดังคํากลาวของผูเขารวมงานที่วา
“คาดหวังวาจะไดรับความรู แนวทางขับเคลื่อนชุมชน องคกร ที่เปนรูปธรรม บรรลุผลสําเร็จ”
“คาดหวังวาเปนงานระดับประเทศที่คนสนใจเขารวมงานและรัฐบาลใหความสําคัญอยางจริงจัง”
“ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยงานองคกรตาง ๆ”
“ไดเห็นแนวคิด ใหม ๆ ที่นาสนใจของหนวยงานอื่น จุดประกายและเสริมพลังการทํา งานดาน
คุณธรรม”
“คาดหวังวาเปนงานที่จะสรางความตื่นตัว กระตุนจิตสํานึกดานคุณธรรม”
“คาดหวังวาจะไดมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นภายในงาน”
“ความรูและแนวทางใหม ๆ ที่เปนรูปธรรมไปปรับใชในองคกรของตนเอง”
“เปนการจุดประกายและเติมพลังในการทํางานดานสงเสริมคุณธรรม”
(ประมวลจากการสัมภาษณผูเขารวมงาน, 2-3 กรกฎาคม 2562)
5) การเขารวมกิจกรรม ระดับความเหมาะสมของกิจกรรมที่จัด และการนําความรูที่ไดรับไป
ใชประโยชน ของกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดในงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10
กลุมตัวอยางไดเขารวมกิจกรรมวิชาการ โดยเปนกิจกรรมการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย การปาฐกถา
พิ เศษ “การขั บ เคลื่ อ นคุ ณ ธรรมสู ชุ ม ชน” ร อ ยละ 70.89 ของจํ านวนกลุ มตั วอยา งทั้ งหมด มากที่ สุ ด
รองลงมา คือ กิจกรรมเวทีรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอและแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย
การจัดนิทรรศการโซนการจัดนิ ทรรศการโซนที่ 1 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 กิจกรรมเวที
ผูสรางแรงบันดาลใจ “วินัยคน สะทอนวินัยชาติ” รอยละ 67.11, 65.78, 63.33 (ตามลําดับ) ดังรายละเอียด
ในตารางที่ 9
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ตารางที่ 9 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางของการเขารวมกิจกรรม จําแนกตามประเภทกิจกรรม
การเขารวมกิจกรรม (n=450)
ประเภทกิจกรรม
จํานวนผูเขาชม/
จํานวนผูที่ไมไดเขาชม/
รวมกิจกรรม (รอยละ) รวมกิจกรรม (รอยละ)
1. เวทีรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอและแนวทางการ
302 (67.11)
148 (32.89)
ขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย
2. การนําเสนอกรณีศึกษา/การแสดงพลัง/การโชวผลงานการขับเคลื่อนคุณธรรมความดีของภาคีเครือขาย
2.1 เครือขายองคกรภาครัฐ: ตนแบบองคกรภาครัฐยุคใหม
179 (39.78)
271 (60.22)
ใสใจคุณธรรม
2.2 เครือขายองคกรธุรกิจ: ทิศทางธุรกิจกับการสรางสรรค
106 (23.56)
344 (76.44)
สังคมคุณธรรม
2.3 เครือขายองคกรการศึกษา: ตนแบบเสริมสรางวินัย ใน
121 (26.89)
329 (73.11)
สถานศึกษา
2.4 เครือขายองคกรสื่อมวลชน: รูเทาทันสื่อรับมือขาวลวง
113 (25.11)
337 (74.89)
(Fake News) พักกอนโพสต
2.5 เครือขายองคกรศาสนา: ประเด็นศาสนากับ
90 (20.00)
360 (80.00)
กระบวนการสรางพฤติกรรมดานวินัย
2.6 เครือขายองคกรภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว
92 (20.44)
358 (79.56)
และเด็กและเยาวชน: วิถีชีวิตไทยสรางวินัยคนในชาติ
2.7 ผลสําเร็จการขับเคลื่อนแผนแมบทสงเสริมคุณธรรม
87 (19.33)
363 (80.67)
แหงชาติ ระดับกระทรวง
3. ปาฐกถาพิเศษ “การขับเคลื่อนคุณธรรมสูชุมชน”
319 (70.89)
131 (29.11)
4. เวทีนําเสนอทิศทางขางหนา การขับเคลื่อนสังคม
281 (62.44)
169 (37.56)
คุณธรรมของภาคีเครือขาย
5. เวทีผูสรางแรงบันดาลใจ “วินัยคน สะทอนวินัยชาติ”
285 (63.33)
165 (36.67)
6. การจัดแสดงนิทรรศการนําเสนอผลงานดานคุณธรรม
6.1 การจัดนิทรรศการโซนที่ 1 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
296 (65.78)
154 (34.22)
รัชกาลที่ 10
6.2 การจัดนิทรรศการโซนที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการ
279 (62.00)
171 (38.00)
สงเสริมคุณธรรม 10 ป การขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมและ
ผลการขับเคลื่อนแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับ
ที่ 1 พ.ศ.2559-2564

การประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10

49

ตารางที่ 9 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางของการเขารวมกิจกรรม จําแนกตามประเภทกิจกรรม (ตอ)
การเขารวมกิจกรรม (n=450)
ประเภทกิจกรรม
จํานวนผูเขาชม/
จํานวนผูที่ไมไดเขาชม/
รวมกิจกรรม (รอยละ) รวมกิจกรรม (รอยละ)
6.3 การจัดนิทรรศการโซนที่ 3 การขับเคลื่อนคุณธรรมของ
280 (62.22)
170 (37.78)
องคเครือขาย 6 เครือขาย
6.4 การจัดนิทรรศการโซนที่ 4 องคความรู นวัตกรรมการ
273 (60.67)
177 (39.33)
สงเสริมคุณธรรม
6.5 การจัดนิทรรศการโซนที่ 5 ลานกิจกรรมสาระบันเทิง
259 (57.56)
191 (42.44)
เมื่อพิจารณาถึงประเด็นความเหมาะสมของกิจกรรมที่จัด พบวาทุกกิจกรรมมีความเหมาะสมของ
การจัดกิจกรรมอยูในระดับ มาก ซึ่งมีคาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.78-4.13 โดยที่ กิจกรรมเวทีผู สรางแรง
บั น ดาลใจ “วินั ย คน สะท อ นวิ นั ย ชาติ ” มี ค าคะแนนเฉลี่ ย มากที่ สุ ด (ค า คะแนนเฉลี่ ย เท า กั บ 4.13)
รองลงมาเปนการจัดนิทรรศการโซนที่ 1 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 การจัดนิทรรศการโซน
ที่ 4 องค ค วามรู นวัต กรรมการส ง เสริมคุ ณ ธรรม กิ จ กรรมการนํ า เสนอกรณี ศึ ก ษา เครือ ข า ยองค ก ร
สื่อ มวลชน: รู เท าทั น สื่ อรับ มือ ข าวลวง (Fake News) พั กก อ นโพสต การจัด นิ ท รรศการโซนที่ 3 การ
ขับ เคลื่อ นคุ ณ ธรรมขององค เครื อข า ย 6 เครือ ข าย มีค าคะแนนเฉลี่ ย เท า กั บ 4.11, 4.10, 4.06, 4.06
(ตามลําดับ) อยูในระดับมาก ดังรายละเอียดในตารางที่ 10
ตารางที่ 10 คะแนนเฉลี่ ย ระดับ ความคิด เห็ น ของกลุ ม ตั วอยา งที่ได เข า ร วมกิจ กรรมต อ ระดั บ ความ
เหมาะสมของการจัดกิจกรรม จําแนกตามประเภทกิจกรรม
คาคะแนนเฉลี่ย
ประเภทกิจกรรม
n
(สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
และการแปลผล
1. เวทีรบั ฟงความคิดเห็น ขอเสนอและแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรม
302
3.96 (0.67) ระดับมาก
ของสังคมไทย
2. การนําเสนอกรณีศึกษา/การแสดงพลัง/การโชวผลงานการขับเคลื่อนคุณธรรมความดีของภาคีเครือขาย
2.1 เครือขายองคกรภาครัฐ: ตนแบบองคกรภาครัฐยุคใหม ใสใจ
179
3.82 (0.93) ระดับมาก
คุณธรรม
2.2 เครือขายองคกรธุรกิจ: ทิศทางธุรกิจกับการสรางสรรคสังคม
106
3.79 (0.74) ระดับมาก
คุณธรรม
2.3 เครือขายองคกรการศึกษา: ตนแบบเสริมสรางวินัย ในสถานศึกษา
121
3.92 (0.59) ระดับมาก
2.4 เครือขายองคกรสื่อมวลชน: รูเทาทันสื่อรับมือขาวลวง (Fake
113
4.06 (0.64) ระดับมาก
News) พักกอนโพสต

การประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10

50

ตารางที่ 10 คะแนนเฉลี่ ย ระดับ ความคิ ดเห็ น ของกลุ ม ตั วอย า งที่ ได เข า ร วมกิ จ กรรมต อ ระดั บ ความ
เหมาะสมของการจัดกิจกรรม จําแนกตามประเภทกิจกรรม (ตอ)
คาคะแนนเฉลี่ย
ประเภทกิจกรรม
n
(สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
และการแปลผล
2.5 เครือขายองคกรศาสนา: ประเด็นศาสนากับกระบวนการสราง
90
3.87 (0.62) ระดับมาก
พฤติกรรมดานวินัย
2.6 เครือขายองคกรภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว และเด็กและ
92
3.92 (0.65) ระดับมาก
เยาวชน: วิถีชีวิตไทยสรางวินัยคนในชาติ
2.7 ผลสําเร็จการขับเคลื่อนแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระดับ
87
3.83 (0.81) ระดับมาก
กระทรวง
3. ปาฐกถาพิเศษ “การขับเคลื่อนคุณธรรมสูชุมชน”
319
3.98 (0.70) ระดับมาก
4. เวทีนําเสนอทิศทางขางหนา การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมของภาคี
281
3.86 (0.66) ระดับมาก
เครือขาย
5. เวทีผูสรางแรงบันดาลใจ “วินัยคน สะทอนวินัยชาติ”
285
4.13 (0.60) ระดับมาก
6. การจัดแสดงนิทรรศการนําเสนอผลงานดานคุณธรรม
6.1 การจัดนิทรรศการโซนที่ 1 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10
296
4.11 (0.64) ระดับมาก
6.2 การจัดนิทรรศการโซนที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสงเสริม
279
4.04 (0.61) ระดับมาก
คุณธรรม 10 ป การขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมและผลการขับเคลื่อน
แผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่1 พ.ศ.2559-2564
6.3 การจัดนิทรรศการโซนที่ 3 การขับเคลื่อนคุณธรรมขององค
280
4.06 (0.64) ระดับมาก
เครือขาย 6 เครือขาย
6.4 การจัดนิทรรศการโซนที่ 4 องคความรู นวัตกรรมการสงเสริม
273
4.10 (0.64) ระดับมาก
คุณธรรม
6.5 การจัดนิทรรศการโซนที่ 5 ลานกิจกรรมสาระบันเทิง
259
3.78 (0.64) ระดับมาก
หมายเหตุ : คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับนอยที่สุด, 1.81-2.60 หมายถึ ง มีค วามคิ ดเห็นระดั บนอย,
2.61-3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับปานกลาง, 3.41-4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับมาก, 4.21-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับ
มากที่สุด

สํา หรับ การนําไปใช ป ระโยชน พบว าทุ กกิ จกรรมสามารถนํ าความรู ที่ได รับ จากกิ จกรรมไปใช
ประโยชนอยูในระดับมาก ซึ่งมีคาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.79-4.00 โดยที่กิจกรรมการจัดนิทรรศการโซนที่ 3
การขับเคลื่ อนคุณธรรมขององคเครือขาย 6 เครือขาย สามารถนําไปใชประโยชน ไดมากที่สุด มีคาคะแนน
เฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 4.00 รองลงมาเปนกิจกรรมการนําเสนอกรณีตัวอยางเครือขายองคกรสื่อมวลชน:
รูเทาทันสื่อรับมือขาวลวง (Fake News) พักกอนโพสต การจัดนิทรรศการโซนที่ 4 องคความรู นวัตกรรม
การสงเสริมคุณธรรม กิจกรรมเวทีนําเสนอทิศทางขางหนา การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมของภาคีเครือขาย
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กิจกรรมเวทีผูสรางแรงบันดาลใจ “วินัยคน สะทอนวินัยชาติ” มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.98, 3.96, 3.95,
3.93 (ตามลําดับ) อยูในระดับมาก ดังรายละเอียดในตารางที่ 11
ตารางที่ 11 คะแนนเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่ไดเขารวมกิจกรรมต อการนําความรูที่
ไดรับจากกิจกรรมไปใชประโยชน จําแนกตามประเภทของกิจกรรม
คาคะแนนเฉลี่ย
ประเภทกิจกรรม
n
(สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
และการแปลผล
1. เวทีรบั ฟงความคิดเห็น ขอเสนอและแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรม
302
3.87 (0.67) ระดับมาก
ของสังคมไทย
2. การนําเสนอกรณีศึกษา/การแสดงพลัง/การโชวผลงานการขับเคลื่อนคุณธรรมความดีของภาคีเครือขาย
2.1 เครือขายองคกรภาครัฐ: ตนแบบองคกรภาครัฐยุคใหม ใสใจ
179
3.83 (0.92) ระดับมาก
คุณธรรม
2.2 เครือขายองคกรธุรกิจ: ทิศทางธุรกิจกับการสรางสรรคสังคม
106
3.80 (0.75) ระดับมาก
คุณธรรม
2.3 เครือขายองคกรการศึกษา: ตนแบบเสริมสรางวินัย ในสถานศึกษา
121
3.81 (0.72) ระดับมาก
2.4 เครือขายองคกรสื่อมวลชน: รูเทาทันสื่อรับมือขาวลวง (Fake
113
3.98 (0.69) ระดับมาก
News) พักกอนโพสต
2.5. เครือขายองคกรศาสนา: ประเด็นศาสนากับกระบวนการสราง
90
3.89 (0.71) ระดับมาก
พฤติกรรมดานวินัย
2.6 เครือขายองคกรภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว และเด็กและ
92
3.80 (0.70) ระดับมาก
เยาวชน: วิถีชีวิตไทยสรางวินัยคนในชาติ
2.7 ผลสําเร็จการขับเคลื่อนแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระดับ
87
3.84 (0.87) ระดับมาก
กระทรวง
3. ปาฐกถาพิเศษ “การขับเคลื่อนคุณธรรมสูชุมชน”
319
3.89 (0.72) ระดับมาก
4. เวทีนําเสนอทิศทางขางหนา การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมของภาคี
281
3.95 (0.71) ระดับมาก
เครือขาย
5. เวทีผูสรางแรงบันดาลใจ “วินัยคน สะทอนวินัยชาติ”
285
3.93 (0.69) ระดับมาก
6. การจัดแสดงนิทรรศการนําเสนอผลงานดานคุณธรรม
6.1 การจัดนิทรรศการโซนที่ 1 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10
296
3.92 (0.73) ระดับมาก
6.2 การจัดนิทรรศการโซนที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสงเสริม
279
3.87 (0.66) ระดับมาก
คุณธรรม 10 ป การขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมและผลการขับเคลื่อน
แผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2559-2564
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ตารางที่ 11 คะแนนเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่ไดเขารวมกิ จกรรมตอการนําความรู ที่
ไดรับจากกิจกรรมไปใชประโยชน จําแนกตามประเภทของกิจกรรม (ตอ)
คาคะแนนเฉลี่ย
ประเภทกิจกรรม
n
(สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
และการแปลผล
6.3 การจัดนิทรรศการโซนที่ 3 การขับเคลื่อนคุณธรรมขององค
280
4.00 (0.69) ระดับมาก
เครือขาย 6 เครือขาย
6.4 การจัดนิทรรศการโซนที่ 4 องคความรู นวัตกรรมการสงเสริม
273
3.96 (0.71) ระดับมาก
คุณธรรม
6.5 การจัดนิทรรศการโซนที่ 5 ลานกิจกรรมสาระบันเทิง
259
3.79 0.68) ระดับมาก
หมายเหตุ : คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับนอยที่สุด, 1.81-2.60 หมายถึ ง มีค วามคิ ดเห็นระดั บนอย,
2.61-3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับปานกลาง, 3.41-4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับมาก, 4.21-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับ
มากที่สุด

6) ความเหมาะสมของกระบวนการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติในภาพรวม
กลุมตัวอยางที่ไดเขารวมงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติในภาพรวม เห็นวาการจัดงานครั้งนี้มีการ
จัดระบบการลงทะเบียนลวงหนาและการลงทะเบียนหนางาน มีคาคะแนนเฉลี่ยความเหมาะสมมากที่สุด
เทากับ 4.13 อยูในระดับมาก รองลงมา คือ การจัดงานครั้งนี้การจัดงานครั้งนี้มีกิจกรรมที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับกรอบแนวคิดหลัก (Theme) ของการจัดงานที่เนนการขับเคลื่อนคุณธรรม “วินัยคน สะทอน
วินัยชาติ” การกําหนดแนวคิดและรูปแบบการจัดงานครั้งนี้ เขาถึงกลุมเปาหมายผูเขารวมงานครบทุกภาค
สวน การประสานงานของเจาหนาที่ในการจัดงาน การประชาสัมพัน ธภายในงาน (ปาย/บุ คลากร/เสียง
ตามสาย) คาคะแนนเฉลี่ยระดับความเหมาะสม เทากับ 4.04, 3.97, 3.90, 3.88 (ตามลําดับ) อยูในระดับ
มาก โดยเห็นวาการจัดสถานที่และสภาพแวดลอมของการจัดงาน (หองประชุม/จุดรับประทานอาหาร/
ลานจอดรถ) มีคาคะแนนเฉลี่ยความเหมาะสมนอยที่สุด เทากับ 3.83 อยูในระดับมาก
เมื่อพิ จารณาแยกตามประเภทกลุ มเป าหมาย พบวาทั้ งกลุมผู แทนเครื อข ายองค กรภาครัฐ และ
กลุมผูแทนเครือขายด านวิชาการ เห็นวาการจัดงานครั้งนี้มีการจัดระบบการลงทะเบี ยนลวงหนาและการ
ลงทะเบียนหน างาน มี คาคะแนนเฉลี่ยความเหมาะสมมากที่ สุดเช น เดี ย วกับ ภาพรวม โดยที่ ก ลุม ผู แ ทน
เครือขายภาคประชาสังคม เห็นวาการจัดงานครั้งนี้มีกิจกรรมที่เหมาะสมและสอดคลองกับกรอบแนวคิด
หลัก (Theme) ของการจัดงานที่เนนการขับเคลื่อนคุณ ธรรม “วินัยคน สะทอนวินัยชาติ” มีคาคะแนน
เฉลี่ยความเหมาะสมมากที่สุด ดังรายละเอียดในตารางที่ 12
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ตารางที่ 12 คะแนนเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอระดับความเหมาะสมของกระบวนการ
จัดงานในภาพรวม จําแนกตามประเภทกลุมเปาหมาย
ประเด็นหลักในการประเมิน

1. การจัดงานครั้งนี้มีกิจกรรมที่
เหมาะสมและสอดคลองกับ กรอบ
แนวคิดหลัก (Theme) ของการจัด
งานที่เนนการขับเคลื่อนคุณธรรม
“วินัยคน สะทอนวินัยชาติ”
2. การกําหนดแนวคิดและรูปแบบการ
จัดงานครั้งนี้ เขาถึงกลุมเปาหมาย
ผูเขารวมงานครบทุกภาคสวน
3. การจัดระบบการลงทะเบียน
ลวงหนาและการลงทะเบียนหนางาน
4. การประชาสัมพันธภายในงาน
(ปาย/บุคลากร/เสียงตามสาย)
5. การจัดสถานที่และสภาพแวดลอม
ของการจัดงาน (หองประชุม/จุด
รับประทานอาหาร/ลานจอดรถ)
6. การประสานงานของเจาหนาที่ใน
การจัดงาน

รวม

กลุมผูแทน
เครือขายองคกร
ภาครัฐ
(n= 256)
4.06 (0.70)

คาเฉลี่ย (S.D.)
ประเภทกลุมเปาหมาย
กลุมผูแทนเครือขาย
กลุมผูแทนเครือขาย
ดานวิชาการ
ภาคประชาสังคม
(n= 97)
(n=97 )

รวม
(n= 450)

3.96 (0.88)

4.05 (0.80)

4.04 (0.76)

4.04 (0.69)

3.94 (0.73)

3.85 (0.86)

3.97 (0.74)

4.15 (0.72)

4.21 (0.66)

3.99 (0.82)

4.13 (0.79)

3.90 (0.78)

4.00 (0.84)

3.71 (0.91)

3.88 (0.82)

3.86 (0.93)

3.98 (0.76)

3.60 (0.89)

3.83 (0.89)

3.88 (0.79)

4.12 (0.93)

3.74 (0.92)

3.90 (0.86)

3.98 (0.61)

4.03

3.82 (0.69)

3.96 (0.63)

(0.62)

หมายเหตุ: 1. การแบงประเภทกลุมเปาหมาย ประกอบไปดวย 3 กลุม
1.1 กลุมผูแทนเครือขายภาครัฐ หมายถึง กลุมตัวอยางจากเครือขายภาครัฐ
1.2 กลุมผูแทนเครือขายดานวิชาการ หมายถึง กลุมตัวอยางจากเครือขายองคกรศาสนาและองคกรการศึกษา
1.3. กลุมผูแทนเครือขายภาคประชาสังคม หมายถึง กลุมตัวอยางจาก 1) เครือขายองคกรธุรกิจ 2) เครือขายองคกรสื่อมวลชน
3) เครือขายภาคประชาสังคม ครอบครัว และเด็กและเยาวชน
2. ค าคะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับนอยที่สุด, 1.81-2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับนอย, 2.61-3.40
หมายถึง มีความคิดเห็นระดับปานกลาง, 3.41-4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับมาก, 4.21-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับมากที่สุด

7) ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ
กลุ มตัวอย างผู เข ารวมงานสวนใหญ เห็ นว าผลลั พ ธที่ เกิ ด ขึ้ น ของการจั ด งานสมั ช ชาคุ ณ ธรรม
แหงชาติ ครั้งที่ 10 ในประเด็ นการจัดงานครั้ งนี้ สงผลให เครือขา ยเกิดความตื่ น ตั วเรื่ อ งคุณ ธรรมและมี
ปฏิ บั ติก ารรวมของเครือข ายในการขั บ เคลื่อนคุณ ธรรมคุณ ธรรมดา นวินั ย ตามบริบ ทของตนเอง มี คา
คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 4.04 อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ผลลัพธที่เกิดขึ้น ในประเด็นความพึ ง
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พอใจในภาพรวมต อ การจั ด งานครั้งนี้ การได รับ ทราบทิ ศ ทาง/ข อ ตกลงร วมที่ นํ าไปสู ก ารขั บ เคลื่อ น
คุณ ธรรมดานวินัย ทั้ งภายในกลุมเครือขายและรวมขับ เคลื่อ นในสั งคมไทย และการเข ารวมงานครั้ง นี้
สามารถนําความรูท่ีไดรับไปขยายผลตอและประยุกตใชในระดับ พื้นที่ หนวยงาน องคกรภาคสวนตาง ๆ
อยางเปนรูปธรรม มีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.01, 3.98, 3.98 (ตามลําดับ) อยูในระดับมาก โดยผลลัพธที่
เกิดขึ้นในประเด็นการเขารวมงานครั้งนี้ไดกอใหเกิดเครือข ายในการขับเคลื่อนคุณธรรมเพิ่มขึ้น และเกิด
การเชื่อมโยงการทํางานรวมกันระหวางเครือขาย มีคาคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด เทากับ 3.90 อยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทกลุมเปาหมาย กลุมผูแทนเครือขายองคกรภาครัฐและกลุมผูแทน
เครือขายภาคประชาสังคม เห็นวาผลลัพธที่เกิดขึ้นของการจัดงานในประเด็น การจัดงานครั้งนี้สงผลให
เครื อขา ยเกิด ความตื่น ตัวเรื่ องคุณ ธรรมและมี ป ฏิ บั ติ การรวมของเครื อข ายในการขับ เคลื่ อ นคุณ ธรรม
คุณธรรมดานวินัยตามบริบทของตนเอง มีคาคะแนนเฉลี่ยมากที่สุ ด ในขณะที่กลุมผูแทนเครือขายดาน
วิชาการ เห็นวาการไดรับทราบทิศทาง/ขอตกลงรวมที่นําไปสูการขับเคลื่อนคุณธรรมดานวินัยทั้งภายใน
กลุมเครือขายและรวมขับเคลื่อนในสังคมไทย มีคาคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ดังรายละเอียดในตารางที่ 12
ขอ มู ลจากการสั ม ภาษณ ผู เข า รวมงานต อ ประเด็ น สิ่ งที่ได จ ากการเข าร วมงาน ซึ่ งส วนใหญ มี
ความเห็นวาสิ่งที่ไดจากการเขารวมงานเปนไปตามความคาดหวังสอดคลองกับขอมูลจากการสํารวจ คือ
ไดรั บ แนวทาง/องค ความรู มี ค วามเข า ใจในกระบวนการส งเสริม คุ ณ ธรรมที่ จ ะนํ าไปสู ก ารปฏิ บั ติ ใน
หนวยงาน องคกรเพิ่มขึ้น และสามารถนําความรูที่ไดรับไปกําหนดแนวทางและประยุกตใชในระดับพื้นที่
หน วยงาน องคก รภาคสวนตา ง ๆ อย างไรก็ ต ามถึงแมวา สวนใหญ จะเป น ไปตามความคาดหวั งก็ ยังมี
ผูเขารวมงานบางสวนที่เห็นวาสิ่งที่ไดยังไมเปน ไปตามคาดหวัง คือ รูปแบบการจัดงานของกิจกรรมตาง ๆ
มีการแลกเปลี่ยนประสบการณและไดเรียนรูแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมผานกิจกรรมตาง ๆ นอยมาก
การจัดแสดงนิทรรศการยังมีจํานวนนอย
ดังคํากลาวที่วา
“การจั ดงานเปน ไปตามคาดหวังมาก รับทราบและเขา ใจแนวทางสงเสริมคุ ณ ธรรม สามารถ
นําไปใชในพื้นที่ได”
“ไดรับความรูจากกิจกรรมตาง ๆ ที่นําเอาไปใชในหนวยงานได”
“เปนไปตามคาดหวัง มีผูใหความสนใจเขารวมงานจํานวนมาก ”
“เปนไปตามคาดหวัง แตการจัดแสดงนิทรรศการมีนอยเกินไป”
“เปนไปตามคาดหวังในบางสวน กิจกรรมที่เปดใหแสดงความคิดเห็นยังมีนอยเกินไป”
(ประมวลจากการสัมภาษณผูเขารวมงาน, 2-3 กรกฎาคม 2562)
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ตารางที่ 13 คะแนนเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอผลลัพธของการจัดงาน จําแนกตาม
ประเภทกลุมเปาหมาย
ประเด็นหลักในการประเมิน

1. ประโยชนที่ไดรับคุมคากับเวลาและ
คาใชจายที่มารวมงาน
2. การไดรับทราบทิศทาง/ขอตกลงรวม
ที่นําไปสูการขับเคลื่อนคุณธรรมดาน
วินัยทั้งภายในกลุมเครือขายและรวม
ขับเคลื่อนในสังคมไทย
3. การจัดงานครั้งนี้สงผลใหเครือขาย
เกิดความตื่นตัวเรื่องคุณธรรมและมี
ปฏิบัติการรวมของเครือขายในการ
ขับเคลื่อนคุณธรรมดานวินัย ตามบริบท
ของตนเอง
4. งานสมัชชาคุณธรรมเปนเวทีกลางที่
ทานไดแลกเปลี่ยนประสบการณและได
เรียนรูแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรม
ผานกิจกรรมตาง ๆ
5. ไดรับแนวทาง/องคความรู นวัตกรรม
ดานการสงเสริมคุณธรรม จากกิจกรรม
ตาง ๆ เพิ่มขึ้นและนําไปสูการเพิ่ม
ศักยภาพของตนได
6. การเขารวมงานครั้งนี้สามารถนํา
ความรูที่ไดรับไปขยายผลตอและ
ประยุกตใชในระดับพื้นที่ หนวยงาน
องคกรภาคสวนตาง ๆ อยางเปนรูปธรรม
7. การเขารวมงานครั้งนี้ไดกอใหเกิด
เครือขายในการขับเคลื่อนคุณธรรม
เพิ่มขึ้น และเกิดการเชื่อมโยงการทํางาน
รวมกันระหวางเครือขาย
8. ความพึงพอใจในภาพรวมตอการจัด
งานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10
รวม

กลุมผูแทน
เครือขายองคกร
ภาครัฐ
(n= 256)
3.99 (0.67)

คาเฉลี่ย (S.D.)
ประเภทกลุมเปาหมาย
กลุมผูแทนเครือขาย
กลุมผูแทนเครือขาย
ดานวิชาการ
ภาคประชาสังคม
(n= 97)
(n=97 )

รวม
(n= 250)

4.06 (0.75)

3.84 (0.77)

3.97 (0.72)

3.99

(0.64)

4.10 (0.68)

3.85 (0.63)

3.98 (0.65)

4.05

(0.63)

4.08 (0.66)

3.97 (0.77)

4.04 (0.67)

4.00

(0.64)

3.93 (0.70)

3.76 (0.80)

3.93 (0.69)

3.96

(0.64)

3.99 (0.70)

3.87 (0.87)

3.95 (0.71)

4.00

(0.65)

4.08 (0.67)

3.84 (0.77)

3.98 (0.69)

3.93

(0.70)

3.95 (0.73)

3.78 (0.83)

3.90 (0.74)

4.05

(0.62)

4.07 (0.62)

3.86 (0.74)

4.01 (0.65)

3.99

(0.54)

4.03

3.85 (0.65)

3.97 (0.57)

(0.55)
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หมายเหตุ: 1. การแบงประเภทกลุมเปาหมาย ประกอบไปดวย 3 กลุม
1.1 กลุมผูแทนเครือขายภาครัฐ หมายถึง กลุมตัวอยางจากเครือขายภาครัฐ
1.2 กลุมผูแทนเครือขายดานวิชาการ หมายถึง กลุมตัวอยางจากเครือขายองคกรศาสนาและองคกรการศึกษา
1.3 กลุมผูแทนเครือขายภาคประชาสังคม หมายถึง กลุมตัวอยางจาก 1) เครือขายองคกรธุรกิจ 2) เครือขายองคกรสื่อมวลชน
3) เครือขายภาคประชาสังคม ครอบครัว และเด็กและเยาวชน
2. ค าคะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับนอยที่สุด, 1.81-2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับนอย, 2.61-3.40
หมายถึง มีความคิดเห็นระดับปานกลาง, 3.41-4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับมาก, 4.21-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับมากที่สุด

8) คุณคาที่เกิดขึ้นจากการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ
กลุมตัวอยางผูเขารวมงาน สวนใหญเห็นวาคุณคาที่เกิดขึ้นของการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ
ครั้งที่ 10 ในดานการสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนตอการขับเคลื่อนคุณธรรม มีคาคะแนนเฉลี่ยมาก
ที่สุด เทากับ 4.07 อยูในระดับมาก รองลงมาคือ คุณคาดานเกิดการนํานโยบายดานคุณธรรม จริยธรรมที่
สอดคลองกับแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาตินําสูการพัฒนา ตอยอดและขยายผลในระดับองคกร/
พื้นที่ อยางเปนรูปธรรม ที่จะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในระดับตางๆ เพิ่มมากขึ้น คุณคา
ดานการสรางกระแสทําใหองคกรเครือขายเกิดความตระหนักและตื่นตัวมีปฏิบัติการรวมกั บเครือขายใน
การขับ เคลื่อนคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และคุณคาดานการสงเสริมงานวิจัยและวิชาการ
เพื่อสรางสังคมคุณธรรม มีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.04, 4.03 และ 3.97 โดยภาพรวมแลวการจัดงาน
สมัชชาคุณธรรมแหงชาติเกิดคุณคาในดานตาง ๆ มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.03 อยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาแยกประเภทกลุมเปาหมายตอคุณคาการจั ดงานสมั ชชาคุณธรรมแห งชาติ ครั้ งที่ 10
พบวา กลุมผูแทนเครือขายองคกรภาครัฐและกลุมผูแทนเครือขายภาคประชาสังคม เห็นวา ใหคุณคาดานการ
สรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนตอการขับเคลื่อนคุณธรรม มีคาคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 4.11 โดย
ที่กลุมผูแทนเครือขายดานวิชาการ เห็นวา ใหคุณคาดานดานเกิดการนํานโยบายดานคุณธรรม จริยธรรมที่
สอดคลองกับแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาตินําสูการพัฒนา ตอยอดและขยายผลในระดับองคกร/พื้นที่
อยางเปนรูปธรรม ที่จะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในระดับตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น มีคาคะแนนเฉลี่ย
มากที่สุด เทากับ 4.13 ดังรายละเอียดในตารางที่ 14
ตารางที่ 14 คะแนนเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอคุณคาที่เกิดขึ้นจากการจัดงาน จําแนก
ตามประเภทกลุมเปาหมาย
ประเด็นหลักในการประเมิน

1. คุณคาดานการสรางกระแสทําให
องคกรเครือขายเกิดความตระหนัก
และตื่นตัวมีปฏิบัติการรวมกับ
เครือขายในการขับเคลื่อนคุณธรรม
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

กลุมผูแทนเครือขาย
องคกรภาครัฐ
(n= 256)
4.07 (0.74)

คาเฉลี่ย (S.D.)
ประเภทกลุมเปาหมาย
กลุมผูแทนเครือขาย กลุมผูแทนเครือขาย
ดานวิชาการ
ภาคประชาสังคม
(n= 97)
(n=97 )
4.12 (0.77)
3.84 (0.83)

รวม
(n= 250)
4.03

(0.77)
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ตารางที่ 14 คะแนนเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอคุณคาที่เกิดขึ้นจากการจัดงาน จําแนก
ตามประเภทกลุมเปาหมาย (ตอ)
ประเด็นหลักในการประเมิน

2. คุณคาดานการสรางการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนตอการขับเคลื่อน
คุณธรรม
3. คุณคาดานเกิดการนํานโยบายดาน
คุณธรรมจริยธรรมที่สอดคลองกับแผน
แมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาตินําสู
การพัฒนา ตอยอด และขยายผลใน
ระดับองคกร/พื้นที่อยางเปนรูปธรรม
ที่จะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมในระดับตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น
4. คุณคาดานการสงเสริมงานวิจัยและ
วิชาการเพื่อสรางสังคมคุณธรรม
รวม

คาเฉลี่ย (S.D.)
ประเภทกลุมเปาหมาย
กลุมผูแทนเครือขาย กลุมผูแทนเครือขาย กลุมผูแทนเครือขาย
องคกรภาครัฐ
ดานวิชาการ
ภาคประชาสังคม
(n= 256)
(n= 97)
(n=97 )
4.11 (0.64)
4.00
(0.58)
4.03 (0.73)

รวม
(n= 250)
4.07

(0.65)

4.06 (0.69)

4.13

(0.70)

3.89

(0.84)

4.04 (0.73)

3.97 (0.70)

4.11

(0.69)

3.84 (0.80)

3.97 (0.72)

4.05 (0.64)

4.09

(0.60)

3.90 (0.74)

4.03 (0.65)

หมายเหตุ: 1. การแบงประเภทกลุมเปาหมาย ประกอบไปดวย 3 กลุม
1.1 กลุมผูแทนเครือขายภาครัฐ หมายถึง กลุมตัวอยางจากเครือขายภาครัฐ
1.2 กลุมผูแทนเครือขายดานวิชาการ หมายถึง กลุมตัวอยางจากเครือขายองคกรศาสนาและองคกรการศึกษา
1.3. กลุมผูแทนเครือขายภาคประชาสังคม หมายถึง กลุมตัวอยางจาก 1) เครือขายองคกรธุรกิจ 2) เครือขายองคกรสื่อมวลชน
3) เครือขายภาคประชาสังคม ครอบครัว เด็กและเยาวชน
2. ค าคะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับนอยที่สุด, 1.81-2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับนอย, 2.61-3.40
หมายถึง มีความคิดเห็นระดับปานกลาง, 3.41-4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับมาก, 4.21-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับมากที่สุด

9) ความคิด เห็นของกลุมผูแทนเครือขายภาครัฐและทองถิ่น และกลุ มผูแทนเครือขายอื่น ๆ
ตอประเด็นความเหมาะสมของกระบวนการจัดงานในภาพรวม ผลลัพธและคุณคาที่เกิดขึ้นจากการจัด
งานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10
เปรียบเทียบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นระหวางกลุมผูแทนเครือขายองคกร
ภาครัฐ กลุมผูแทนเครือขายภาควิชาการ และกลุมผูแทนเครือขายภาคประชาสังคม พบวาทั้งกลุ ม ผูแ ทน
เครือ ขา ยองคก รภาครั ฐ กลุม ผูแ ทนเครือ ขา ยภาควิช าการ และกลุ ม ผูแ ทนเครือ ขา ยภาคประชา
สัง คม มีค า คะแนนเฉลี่ ย ความคิด เห็ น ตอความเหมาะสมของกระบวนการจัดงานในภาพรวม ผลลัพธที่
เกิ ดขึ้น จากการจัดงานสมัช ชาคุณ ธรรมแห งชาติ และคุณ ค าที่เกิด ขึ้ น จากการจั ด งานสมั ช ชาคุ ณ ธรรม
แหงชาติไมแตกตางกัน ดัง รายละเอียดในตารางที่ 15
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ตารางที่ 15 เปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นตอประเด็นความเหมาะสมของกระบวนการจัดงาน
ในภาพรวม ผลลัพธและคุณคาที่เกิดขึ้นจากการจัดงาน ในภาพรวมของกลุมผูแทนเครือขาย
องคกรภาครัฐ กลุมผูแทนเครือขายดานวิชาการ และกลุมผูแทนเครือขายภาคประชาสังคม
ประเด็นหลักในการประเมิน
ความเหมาะสม

1. ความเหมาะสมของกระบวนการ
จัดงานในภาพรวม
2. ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการจัดงาน
สมัชชาคุณธรรมแหงชาติ
3. คุณคาที่เกิดขึ้นจากการจัดงาน
สมัชชาคุณธรรมแหงชาติ

คาเฉลี่ย
(สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
กลุมผูแทน
กลุมผูแทน
กลุมผูแทน
เครือขายภาครัฐ
เครือขายภาค
เครือขายภาค
(n=256)
วิชาการ
ประชาสังคม
(n=97)
(n=97)
3.98 (0.61)
4.03 (0.62
3.82 (0.69)

F

p-value

3.08

0.054

3.99 (0.54)

4.03 (0.55)

3.85

(0.65)

3.05

0.055

4.05 (0.64)

4.09 (0.60)

3.90

(0.74)

2.61

0.070

หมายเหตุ: การแบงประเภทกลุมเปาหมาย ประกอบไปดวย 3 กลุม
1) กลุมผูแทนเครือขายภาครัฐ หมายถึง กลุมตัวอยางจากเครือขายภาครัฐ
2) กลุมผูแทนเครือขายดานวิชาการ หมายถึง กลุมตัวอยางจากเครือขายองคกรศาสนาและองคกรการศึกษา
3) กลุมผูแทนเครือขายภาคประชาสังคม หมายถึง กลุมตัวอยางจาก 1) เครือขายองคกรธุรกิจ 2) เครือขายองคกรสื่อมวลชน
เครือขายภาคประชาสังคม ครอบครัว และเด็กและเยาวชน

10) ขอเสนอแนะตอการขับเคลื่อนคุณธรรม/แนวทางในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม
จากกลุมตัวอยางจํานวน 450 ตัวอยาง มีผูแสดงความคิดเห็ นใหขอเสนอแนะตอการขับเคลื่อน
คุณธรรม/แนวทางในการขับ เคลื่อนสังคมคุณธรรม จํานวน 75 ตัวอยาง คิดเปน รอยละ 16.67 โดยสวน
ใหญเห็นวาใหมีกระบวนการสรางการเชื่อมโยงเครือขายที่เปนรูปธรรม และการเสริมพลังเครือขายอยาง
ตอ เนื่ อ ง เพื่ อร วมขั บ เคลื่อ นคุณ ธรรม เช น การจั ดกิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นรูระหว างเครือ ข า ย การติ ดต อ
สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางเครือขายมากที่สุด คือ รอยละ 20.00 รองลงมา คือ
1) ส งเสริม และสนั บ สนุ น การมี ส ว นร ว มของภาคี เครื อ ข า ยทุ ก ภาคส ว นในการมาร วมเป น กลไกการ
ขับเคลื่อนคุณธรรม รวมติดตามประเมินผล และขยายภาคีเครือขายความรวมมือในการสงเสริมคุณธรรม
ในสั งคมไทยให เพิ่ม มากขึ้น 2) การใชสื่อ อยา งสรา งสรรค และตอ เนื่ อ งเพื่ อ สร างกระแสด านคุ ณ ธรรม
กระตุนใหสังคมมีการเปลี่ยนแปลง 3) การขับเคลื่อนคุณธรรมในทุกระดับ ผูนําองคกร/หนวยงานตองให
ความสําคัญและทําตนเปนแบบอยางที่ดีจึงจะมีพลังในการขับเคลื่อน 4) การขับเคลื่อนคุณธรรมควรเนน
การสรา งตนแบบ ทั้งดานเยาวชน บุคคล ชุมชน และองคกรคุณธรรม พรอมเผยแพรใหกวางขวางมาก
ยิ่งขึ้น รอยละ 17.33, 13.33, 12.00, 10.67 ตามลําดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 16
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ตารางที่ 16 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางที่ใหขอเสนอแนะตอตอการขับเคลื่อนคุณธรรม/
แนวทางในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม
ลําดับ
ขอเสนอแนะตอการขับเคลื่อนคุณธรรม/
จํานวน
แนวทางในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม
(n=75)
1 ใหมีกระบวนการสรางการเชื่อมโยงเครือขายที่เปนรูป ธรรม และการเสริมพลัง
15
เครื อ ข า ยอย า งต อ เนื่ อ ง เพื่ อ ร ว มขั บ เคลื่ อ นคุ ณ ธรรม เช น การจั ด กิ จ กรรม
แลกเปลี่ยนรูระหวางเครือขา ย การติดตอสนับ สนุน ให มีการแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารระหวางเครือขาย
2 สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของภาคีเครือขายทุกภาคสวนในการมารวม
13
เปนกลไกการขับเคลื่อนคุณธรรม รวมติดตามประเมินผล และขยายภาคีเครือขาย
ความรวมมือในการสงเสริมคุณธรรมในสังคมไทยใหเพิ่มมากขึ้น
3 การใชสื่ออยางสรางสรรคและตอเนื่องเพื่อสรางกระแสดานคุณธรรม กระตุนให
10
สังคมมีการเปลี่ยนแปลง
4 การขับ เคลื่ อนคุณธรรมในทุกระดับ ผูนําองคก ร/หนวยงานตอ งใหความสําคัญ
9
และทําตนเปนแบบอยางที่ดีจึงจะมีพลังในการขับเคลื่อน
5 การขับเคลื่อนคุณธรรมควรเนนการสรางตนแบบ ทั้งดานเยาวชน บุคคล ชุมชน
8
และองคกรคุณธรรม พรอมเผยแพรใหกวางขวางมากยิ่งขึ้น
6 ให ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การมี ส ว นร ว มของเครื อ ข า ยเด็ ก และเยาวชนเพื่ อ
5
ขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทย
7 ควรสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดสมัชชาคุณธรรมในระดับจังหวัดเพื่อเปนกลไกใน
4
การขับ เคลื่อนคุณ ธรรมสรางความเขมแข็งในระดั บ พื้ นที่แ ละขยายผลสูระดับ
องคกร
8 การสรางสังคมคุณธรรมใหเริ่มตนที่ครอบครัว ชุมชน
3
9 ควรมีการดําเนินงานขับ เคลื่อนคุณ ธรรมอยางตอเนื่อง โดยภาครัฐตอ งสงเสริ ม
2
คุณธรรมใหเปนนโยบายชาติ จะทําใหคนไทยตื่นตัว มีวินัยในทุกดาน และผลักดัน
ใหเปนรูปธรรมโดยนําเขาสูสถานศึกษาใหเขมขนขึ้น
10 แผนแมบทและนโยบายตาง ๆ ดานคุณธรรม มีแนวทางตอการสงเสริมคุณธรรม
2
ให เกิดขึ้ นในสังคม จึงควรมีการสื่อสารกรอบแนวทางการขับเคลื่ อนใหเกิดการ
รับรูอยางกวางขวาง และสรางความเขาใจรวมกันใหแกภาคสวนตาง ๆ
11 การสงเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา ใหเนนการมีวินัยและการมีจิตสาธารณะและ
2
ควรสงเสริมใหมีการเรียนรูทางดานปฏิบัติใหมากที่สุด
12 ใหศูนยคุณธรรมเปนตนแบบของการเปนองคกรคุณธรรมตนแบบที่แทจริง รวมถึง
2
การสรางและรวบรวมองคความรูที่สามารถนําไปสูการขับเคลื่อนงานคุณธรรมที่
เปนรูปธรรม และนําไปขยายผลในพื้นที่อื่น ๆ
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รอยละ
20.00

17.33

13.33
12.00
10.67
6.67
5.33

4.00
2.67

2.67

2.67
2.67
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11) ขอเสนอแนะตอสิ่งที่ตองการใหปรับปรุงแกไขตอการจัดงานสมัชชาคุณธรรม
จากกลุ ม ตั ว อย า งจํา นวน 450 ตั ว อย า ง มี ผู แ สดงความคิ ด เห็ น ให ข อ เสนอแนะต อ การ
ปรั บ ปรุ ง ในการจัดงานครั้งนี้ จํานวน 121 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 26.89 โดยประเด็นที่สวนใหญเห็นวา
ตองปรับปรุงเปนประเด็นสถานที่จัดงานคับแคบ ไมสามารถรองรับผูเขารวมประชุมจํานวนมากได ควร
เปนสถานที่เปด ที่บุคคลทั่วไป ทั้งเด็ก เยาวชน สามารถเขารวมงานไดสะดวกในการเขาถึง เชน อิมแพ็ค
เมืองทองธานีมากที่สุด คือ รอยละ 17.36 รองลงมา คือ 1) การสื่อสารประชาสัมพันธภาคสวนอื่นไดเขา
รวมงาน โดยเฉพาะภาคประชาชน เพื่อเปดโอกาสใหประชาชน/พนักงาน/องคกรที่สนใจการขับเคลื่อน
คุณ ธรรมในองคกรของตนเอง/ชุมชนคุณธรรม ไดเขา รวมกิจ กรรมเพื่อ ให เกิดการขับ เคลื่อ นอย างเป น
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น ไมควรเนนกลุมเครือขายเดิม ประชาชนเขาถึงไดนอย มีแตคนที่ไดขอมูลและผูที่มาจัด
งานเขารวม 2) ใหมีกิจกรรมการรายงานความกาวหนาของขอเสนอไดรับการตอบสนองจากรัฐบาลหรือไม
เพียงไร หรือผลการดําเนินงานของการขับเคลื่อนคุณธรรมที่ชัดเจน ของสมัชชาคุณธรรมในครั้งที่ผานมา
3) เพิ่มการมีสวนรวมใหมากขึ้น โดยเฉพาะการเปดโอกาสแสดงแนวคิดในเวทียอย 4) ใหมีภาคีเครือขาย
สมัชชาคุณธรรมในระดับจังหวัดไดเขารวมงาน เพื่อรับทราบทิศทางของการขับเคลื่อนแตละป เพื่อนําไป
ขับเคลื่อนในพื้นที่ใหรูป ธรรมอยางแทจริง 5) ควรเพิ่มเวลาในเวทีรับฟงความคิดเห็นใหมากกวานี้ เพราะ
เจตนารมณ ตองการรับฟงความคิดเห็นฯ เพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนา การกําหนดเวลาที่จํากัดอาจได
ความเห็นที่ไมครบถวน ครอบคลุม รอยละ 14.88, 13.22, 12.40, 7.44, 5.79 ตามลําดับ ดังรายละเอียด
ในตารางที่ 17
ตารางที่ 17 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางที่ใหขอเสนอแนะตอประเด็นที่ตองปรับปรุงตอการจัด
งานในภาพรวม
ลําดับ
ขอเสนอแนะที่ตองปรับปรุงตอการจัดงานในภาพรวม
จํานวน รอยละ
(n=121)
1 สถานที่จัดงานคับแคบ ไมสามารถรองรับผูเขารวมประชุมจํานวนมากได ควรเปน
21
17.36
สถานที่เปด ที่บุคคลทั่วไป ทั้งเด็ก เยาวชน สามารถเขารวมงานไดสะดวกในการ
เขาถึง เชน อิมแพ็ค เมืองทองธานี
2 การสื่อสารประชาสัมพันธภาคสวนอื่นไดเขารวมงาน โดยเฉพาะภาคประชาชน
18
14.88
เพื่อเปดโอกาสใหประชาชน/พนักงาน/องคกร ที่สนใจการขับเคลื่อนคุณธรรมใน
องคกรของตนเอง/ชุมชนคุณ ธรรม ไดเขารวมกิจกรรมเพื่อใหเกิดการขับเคลื่อน
อยางเป นรูป ธรรมมากยิ่งขึ้น ไมควรเนน กลุมเครือขา ยเดิม ประชาชนเขาถึ งได
นอย มีแตคนที่ไดขอมูลและผูที่มาจัดงานเขารวม
3 ให มีกิจกรรมการรายงานความกา วหน าของขอ เสนอได รับ การตอบสนองจาก
16
13.22
รัฐบาลหรือไมเพียงไร หรือผลการดําเนินงานของการขับเคลื่อนคุณธรรมที่ชัดเจน
ของสมัชชาคุณธรรมในครั้งที่ผานมา
4 เพิ่มการมีสวนรวมใหมากขึ้น โดยเฉพาะการเปดโอกาสแสดงแนวคิดในเวทียอย
15
12.40
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ตารางที่ 17 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางที่ใหขอเสนอแนะตอประเด็นที่ตองปรับปรุงตอการจัด
งานในภาพรวม (ตอ)
ลําดับ
ขอเสนอแนะที่ตองปรับปรุงตอการจัดงานในภาพรวม
จํานวน รอยละ
(n=121)
5 ใหมีภาคีเครือขายสมัชชาคุณ ธรรมในระดับ จัง หวัดไดเขารวมงาน เพื่ อรับทราบ
9
7.44
ทิ ศทางของการขั บเคลื่อนแตล ะป เพื่อนํา ไปขับ เคลื่อนในพื้น ที่ ใหเปน รูป ธรรม
อยางแทจริง
6 ควรเพิ่มเวลาในเวทีรบั ฟงความคิดเห็นใหมากกวานี้ เพราะเจตนารมณตองการรับ
7
5.79
ฟงความคิดเห็นฯ เพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒ นา การกําหนดเวลาที่จํากัดอาจได
ความเห็นที่ไมครบถวน ครอบคลุม
7 การขยายกลุมเปาหมายที่เขารวมงาน โดยเฉพาะเครือขายองคกรการศึกษา ใน
7
5.79
ระดั บ อุ ดมศึก ษา ให เขา รวมงานหรื อสรางเครือ ข ายการทํา งานร วมกัน ให ม าก
ยิ่ง ขึ้ น เนื่ องจากมหาวิท ยาลั ย เป นหน วยงานสุด ท ายที่จ ะหล อ หลอมบุ ค ลากร
ออกไปรับใชสังคม การสรางคุณธรรมกอนทํางานจริง
8 ควรมี กิจ กรรมที่ทําใหเกิดการรวมกลุมเปน เครือ ขายสมัชชาคุณ ธรรม ให มีก าร
6
4.96
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ที่สามารถสานพลังเครือขายในการทํางานรวมกันตอไป
ไดในอนาคต
9 ใหมีการจัดงานสมัชชาคุณธรรมอยางตอเนื่องเพื่อเปนการกระตุนสรางจิตสํานึ ก
6
4.96
ดานการสงเสริมคุณธรรม
10 ใหมีการเชิญสื่อมวลชนที่หลากหลาย เพื่อใหการนําเสนอขาวมีความหลากหลาย
5
4.13
มากขึ้น และไดรับความสนใจ เขาถึงประชาชนทุกกลุมวัย
11 ควรมีการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติในสวนภูมิภาคตาง ๆ มากขึ้น
4
3.31
12 จัดใหมีกิจกรรมที่ใหผูนําศาสนา ไดเผยแพรคําสอนในสมัชชาคุณธรรม สงเสริมให
3
2.48
ประชาชนไดนอมนําหลักธรรมมาใชในการดําเนินในชีวิตประจําวัน เปนสวนหนึ่ง
ของการขับเคลื่อนใหเกิดคุณธรรม
13 ใหมี กิจกรรมเชิญ ชูเกียรติยกยองบุคคล กลุมองคกร หนวยงานรัฐ ชุมชน ผูที่ทํา
2
1.65
คุณประโยชนในการสงเสริมคุณธรรมทุกครั้งในงานสมัชาคุณธรรมทุกระดับและ
ใหมีกิจกรรมการถายทอดประสบการณของผูที่ไดรบั รางวัล
14 การแตง กายของผู เข ารวมงานควรมีเอกลั กษณ ข องแต ล ะจัง หวั ด ที่ บ งบอกถึ ง
2
1.65
ความสั ม พั น ธข องวิถี ชีวิต จะเปน ภาพที่ ชัด เจนเพราะคุณ ธรรมและวิ นั ย การ
แสดงออกของเครื่องแตงกายที่เปนแอกลักษณ
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ขอมูลจากการสัมภาษณผูเขารวมงานตอประเด็นขอเสนอแนะตอการยกระดับรูปแบบการจัดงาน
ใหมีผลลัพธที่ตอบสนองความสําเร็จ พบวาสวนใหญมีความเห็นวาควรมีการสรางความรวมมือกับภาคสวน
ตาง ๆ ใหเขามามีสวนรวมในการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ นอกจากนี้ตองสรางการมีสวนรวมตอ
กระบวนการสมั ช ชาคุ ณ ธรรม โดยเริ่ม จากระดับ พื้ น ที่ ที่ มี ก ารทํ า งานอย า งต อเนื่ อ ง เพื่ อให ได ม ติ ห รือ
ขอเสนอ ที่สามารถนําไปปฏิบัติใหเกิดผลและเปนที่ยอมรับของสังคม
กิ จกรรมการขั บ เคลื่ อนเชิ งนโยบายและเวทีวิ ชาการ ควรมี ก ารให ผู เข ารวมกิ จกรรมได มีก าร
แลกเปลี่ยนเรียนรูมากขึ้น การใหโอกาสกับประชาชนในทุกระดับในการเขารวมงานและใหมีการถายทอด
กิจกรรมผา นชองทางตาง ๆ เพื่อใหเกิดการสื่อสารเนื้อหาในวงกวาง ใหความสํา คัญ กับกิ จกรรมที่ มีการ
นําเสนอกรณีศึกษาเปนกิจกรรมที่เปนการเสริมสรางความรู/แนวทางใหมใหกับหนวยงานอื่น
ดานการสรางการรับรูและจิตสํานึก มีความเห็นวาการจัดงานควรมีความรวมมือจากทุกภาคสวน
อยางแทจริง ควรหาชองทางการสื่อสารประชาสัมพันธเพื่อใหภาคสวนตาง ๆ ไดเขาถึงและมีสวนรวมมาก
ขึ้น รวมทั้งควรใหภาคีเครือ ขายตาง ๆ ไดเขามามี สวนรวมในการกํ าหนดรูปแบบการจัดกิจ กรรม การ
ออกแบบกิจกรรมตาง ๆ และควรมีรูปแบบการนําเสนอ/เผยแพรขอมูลที่มีความแปลกใหมและนาสนใจ
การมีสวนรวมตองอาจเริ่มตนในระดับพื้นที่ ครอบครัว ชุมชน ทองถิ่น จังหวัด และสถานศึกษา
จะทําอยางไรใหองคกรเหลานั้นไดตระหนักและกระตุนจิตสํานึกในดานตาง ๆ การเปดโอกาสและสราง
แรงจูงใจใหบุคลากรในทุกระดับของงองคกรตาง ๆ รวมทั้งบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่สนใจไดเขารวมงาน
ใหมีการจัดงานกระจายไปตามพื้นที่ตาง ๆ เพื่อใหเห็นความสําคัญ และสรางความตระหนัก จัดใหมีการ
รณรงคจากหนวยงานทุกภาคสวนตอการสงเสริมคุณธรรม
การสงเสริมความรูและเพิ่มศักยภาพ เห็นวากิจกรรมวิชาการและการจัดนิทรรศการ ควรมีการ
นํ าเสนอ/เสวนาแลกเปลี่ย นเรีย นรูขอ มูล ที่น าสนใจและมีวิธีก ารกระตุน ให ผูเขากิ จกรรมได มีส วนร วม
มากกวาจะเปนการนั่งฟงบรรยายหรือโปสเตอรนําเสนอเพียงอยางเดียว
การสร า งเครือ ข า ย เห็ น ว า ควรมี ก ารจั ด กิ จ กรรมสานสั ม พั น ธ ระหวา งหน ว ยงานเพื่ อ ให เกิ ด
เครือขายที่เขมแข็ง การจัดกิจกรรมกลุมเพื่อสรางเครือขายความสัม พัน ธ ในประเด็น ของการเชื่อมโยง
เครือขายรวมถึงการเชื่อมโยงองคความรู/แนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมจากเครือขายตาง ๆ ที่มีสวนรวม
ในกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง จนเปนระบบที่เชื่อมโยงกันสงผลใหเกิดการเผยแพร การแลกเปลี่ยน
และการประยุกตความรูใหม ๆ
ดังเชนคํากลาวที่วา
“กรณีศกึ ษาถือวาเปนความรูใหมแกหนวยงานอื่น ๆ เพราะแตละพื้นที่ปฏิบัติไมเหมือนกัน”
“อยากใหมีสวนรวมในกิจกรรมมากกวานี้”
“กระจายรูปแบบการจัดงานที่สามารถเขาถึงกลุมวัยรุน คนรุนใหมมากขึ้น”
“ใหเชื่อมโยงเครือขาย ผานกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง”
(ประมวลจากการสัมภาษณผูเขารวมงาน, 2-3 กรกฎาคม 2562)
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นอกจากนี้ยังไดแสดงความคิดเห็นตอการจัดงานในภาพรวม โดยเห็น วาสถานที่ ไมเหมาะสม มี
ขอจํากัด คับแคบไมสามารถรองรับผูเขารวมงานจํานวนมากได นอกจากนี้ภายในงานควรจัดใหมีบริการ
น้ําดื่ม การสื่อสารประชาสัมพันธกิจกรรมภายในงานไมชัดเจน และควรมีการอํานวยความสะดวกเรื่องการ
จอดรถ
การจัดนิทรรศการและกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม เห็นวามีความประทับใจหลายบูธจัดไดนาสนใจ
ไดรับความรูตอแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมในรูปแบบตาง ๆ มีเจาหนาที่อธิบายใหความรูเพิ่มเติม แต
สถานที่ ไม เหมาะสม เนื่ อ งจากเป น การจัด นิ ท รรศการรอบ ๆ ห อ งประชุ ม ซึ่ ง มี อ ากาศร อน ส งผลให
ผูเขารวมงานจํานวนไมนอยขาดความสนใจในการเขาเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ
กิจกรรมการจัดการความรูและเวทีวิชาการ เห็นวามีความเหมาะสมและไดรับความรูในประเด็น
ของทิศทางการขับ เคลื่อนคุณธรรม ไดขอสรุป ที่ เปนแนวทางการขับเคลื่อนคุ ณ ณธรรมที่ เป นฉัน ทามติ
รวมกัน กิจกรรมการนําเสนอกรณีตัวอยางและกิจกรรมการยกยอง เชิดชู บุคคล องคกรที่เปนแบบอยาง
ในดานคุณธรรม เปนกิจกรรมที่ผูเขารวมประชุมไดแนวทาง/องคความรูที่หลาหลาย เปนรูปธรรมในการ
ปฎิบัติที่สามารถนําไปประยุกตใชหรือนําไปเปนตนแบบได
ดังเชนคํากลาวที่วา
“กิจกรรมวิชาการมีความเหมาะสม สามารถใหความรูและทิศทางการขับเคลื่อนคุณธรรมวาควร
ขับเคลื่อนไปในทิศทางใด”
“กรณีศึกษา การโชวผลงานมีความเหมาะสม ถือวาเปนความรูใหมที่เปนรูปธรรมแกหนวยงานอื่น ๆ
เพราะแตละพื้นที่ปฏิบัติไมเหมือนกัน นําไปปรับใชได”
“เวที วิช าการรับ ฟ งความคิดเห็ นมี ความเหมาะสม เพราะเป น การวางแนวทางการขับ เคลื่อ น
คุณธรรมที่ทุกฝายไดรว มลงมติกัน”
“สถานที่ไมเหมาะสม อาหารวางและอาหารกลางวันไมอรอย”
(ประมวลจากการสัมภาษณผูเขารวมงาน, 2-3 กรกฎาคม 2562)

1.2 ผลการประเมิ นกระบวนการดําเนินงานกิจกรรมการขับเคลื่ อนเชิ งนโยบาย และ
กิ จกรรมการจัดการความรูและเวทีทางวิชาการของการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ
ครั้งที่ 10
การนําเสนอผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานในสวนนี้ เปนการนําเสนอผลการประเมินจาก
การวิเคราะห ขอมูลที่ไดจากการเก็บ รวบรวมขอมูลดวยการสังเกตการดําเนิน งาน การจัดกิ จกรรม การ
ขับเคลื่อนเชิงนโยบาย และกิจกรรมการจัดการความรูและเวทีทางวิช าการภายในงาน ประกอบไปดวย
กิจกรรมยอย ดังนี้
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1. กิจกรรมการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย
1.1 การปาฐกถาพิเศษ: การขับเคลื่อนคุณธรรมสูสังคม
1.2 เวที รับ ฟ งความคิด เห็ น ข อ เสนอแนะและแนวทางการขั บ เคลื่ อ นคุ ณ ธรรมของ
สังคมไทยเพื่อจัดทําประกาศเจตนารมณรวมกันของภาคีเครือขายสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10
1.3 เวทีนําเสนอทิศทางขางหนา การขับเคลื่อนคุณธรรมของภาคีเครือขาย
2. กิจกรรมการจัดการความรูและเวทีทางวิชาการ
โดยการนําเสนอกรณีศึกษา/การแสดงพลัง/การโชวผลงานการขับเคลื่ อนคุณธรรมความดีข อง
ภาคีเครือขาย
2.1 เครือขายองคกรภาครัฐ: ตนแบบองคกรภาครัฐยุคใหม ใสใจคุณธรรม
2.2 เครือขายองคกรธุรกิจ: ทิศทางธุรกิจกับการสรางสรรคสังคมคุณธรรม
2.3 เครือขายองคกรการศึกษา: ตนแบบเสริมสรางวินัยในสถานศึกษา
2.4 เครือขายองคกรสื่อมวลชน: รูเทาทันสื่อรับมือขาวลวง (Fake News) พักกอนโพสต
2.5 เครือขายองคกรศาสนา: ประเด็นศาสนากับกระบวนการสรางพฤติกรรมดานวินัย
2.6 เครือขายภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว และเด็กและเยาวชน: วิถีชีวิตไทยสราง
วินัยคนในชาติ
2.7 ผลสําเร็จการขับเคลื่อนแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระดับกระทรวง
3. กิจกรรมการเสริมพลังเพื่อการขับเคลื่อนคุณธรรม
เวทีผูสรางแรงบันดาลใจ “วินัยคน สะทอนวินัยชาติ”
โดยมีการจัดกิจกรรมและขอสังเกตในแตละสวน ดังนี้
1. กิจกรรมการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย เปนกิจกรรมการเสวนาการขั บเคลื่อนเชิงนโยบายดาน
คุณ ธรรม แลกเปลี่ย นความคิดเห็น ปาฐกถาพิเศษเพื่ อรวมกําหนดทิ ศทางการขับ เคลื่อ นคุ ณธรรมของ
สังคมไทยและฉันทามติประกาศเจตนารมยรว มกับหนวยงาน องคกรภาคสวนตาง ๆ พรอมทั้งขอเสนอเชิง
นโยบายการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในรูปแบบสมัชชาคุณธรรม
1.1 การปาฐกถาพิเศษ: การขับเคลื่อนคุณธรรมสูสังคม
การปาฐกถาพิเศษ: การขับเคลื่อนคุณธรรมสูสังคม โดยพลเอกไพบูลย คุมฉายา องคมนตรี ซึ่งมี
การนําเสนอการขับเคลื่อนคุณธรรมสูสังคม โดยนอมนําพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชตอนหนึ่งวา พระองคอยากเห็นคนไทยมีวินัย สามัคคี เสียสละ และมีจิตอาสา ซึ่งเปนสิ่งที่
จะชวยทําใหสังคมไทยมีความเจริญกาวหนาได โดยตองเริ่มจากตัวเองกอนแลวคอย ๆ พัฒนาไปสูระดับที่
กวางขึ้น โดยพลเอกไพบูลย ไดกลาววาคุณธรรมเป นเครื่องมื อที่ศูนยคุณ ธรรมใช เพื่ อพั ฒ นาสังคม ตอง
สรางคนดีเขาสูสังคม โดยเริ่มจากโรงเรียนกอน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมี
พระราชกระแสรับสั่งพระราชทานใหองคมนตรีจัดตั้งโรงเรียนคุณธรรมขึ้น ซึ่งพลเอกไพบูลย ไดกลาววาใน
ปจจุบั นปญ หาเรื่องคุ ณ ธรรมนั้น เกิดจากการขาดการนําไปปฏิ บัติจริง รัฐบาลใหความสนใจนอยเกินไป
ศูน ย คุ ณ ธรรมเป น องคก รที่มี ข นาดเล็ก เกิน ไป หลั ก สูต รการเรี ย นการสอนคุณ ธรรมของ สพฐ.อาจไม
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ตอบสนองตอปญหาคุณธรรมในสังคม และนโยบายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ในการจัดการปญหาจากภาครัฐไม
สามารถไปสูป ระชาชนในระดับ ทอ งถิ่น ได ซึ่ งจากสาเหตุป ญ หาดั งกลาว ตอ งสรางกระบวนการที่เป น
รูปธรรม ใชไดจริง โดยเริ่มจากการเรียนการสอนในโรงเรียนเพื่อเปนการปลูกฝงใหเกิดคุณธรรมในใจ และ
ตองเปนกระบวนการที่ภาครัฐกระจายไปสูภาคชุมชนไดอยางทั่วถึง
รูป แบบของการจัด กิจ กรรม ดํ าเนิน การในลั ก ษณะของการบรรยาย และเนื่ องจากเป น การ
ปาฐกถา ดังนั้นจึงไมมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู หรือการแสดงความคิดเห็นของผูเขารวมการประชุม
อยางไรก็ตามการบรรยายครั้งนี้ไดใหหลักคิดที่สงผลใหเครือข ายเกิดความตื่นตั วเรื่องคุณธรรม
และมี ป ฏิ บั ติก ารร วมของเครือขายในการขับ เคลื่อนคุณ ธรรมตามบริบ ทของตนเอง และแนวทางการ
เชื่อมโยงและขยายเครือขาย โดยไดมีการกลาวถึงการเชื่อมโยงเครือขายตาง ๆ เชน เครือข ายการศึกษา
ไดแก กระทรวงศึกษาธิการ ตอ งสรางหลัก สูตรการเรียนการสอนคุณ ธรรมที่ต อบสนองต อคุณ ธรรมใน
สังคม ซึ่งถือวาเปนสาเหตุของการขาดวินัยในสังคม และเครือขายภาครัฐตองถายทอดนโยบายไปสูระดับ
ทองถิ่นใหได โดยเครือขายตองรวมกันสรางคุณธรรมในสังคม
กิจกรรมการปาฐกถาพิเศษ การขับเคลื่อนคุณธรรมสูสังคม

1.2 เวทีรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะและแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย
เพื่อจัดทําประกาศเจตนารมณรวมกันของภาคีเครือขายสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10
เวทีรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะและแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทยเพื่อจัดทํา
ประกาศเจตนารมณรวมกันของภาคีเครือขายสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10 โดยทีมวิชาการจาก
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเปนกิจกรรมกระบวนการทางวิชาการ ที่มีการใหความรูเพื่อเพิ่มศักยภาพและการ
แลกเปลี่ย นเรีย นรูของภาคีเครือขายเพื่อ หาแนวทางการขับ เคลื่อนคุณ ธรรมด า นความมีวินั ยของกลุ ม
เครือขายทางสังคม 6 เครือขาย โดยมีกระบวนการของการประชุม ดังนี้
1) นําเสนอสถานการณคุณธรรมในสังคมไทย และขอมูลจากการจัดสมัชชาคุณธรรมใน 4 ภูมิภาค
พบวาคุณ ธรรมความมี วินั ยเป น คุณ ธรรมที่ภ าคส วนต าง ๆ เห็น วา ควรมี ก ารส งเสริม และขั บ เคลื่ อ นให
เกิดขึ้นสังคมไทย การเสริมพลังทางบวกในการสรางวินัยใหเกิดเปนคุณธรรมของคนในชาติ นาจะเปนการ
แกไขปญหาวิกฤติคุณธรรม
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2) นําเสนอรางข อเสนอเชิงนโยบายของ 6 เครือขา ย ตอ การขับเคลื่ อนคุณ ธรรมในสั งคมไทย
โดยเฉพาะในประเด็นคุณธรรมความมีวินัย ที่ผานการยกรางจากเวทีกระบวนการระดมความคิดเห็นภาคี
เครือขายขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมและเตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10
3) ใหผูเขารวมประชุมรวมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับแกไขรางขอเสนอเชิงนโยบาย
ของ 6 เครือขาย เพื่อนําไปสูการรวมกําหนดทิศทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย และหาฉันทา
มติเพื่อประกาศเจตนารมณรวมกัน
รูปแบบการจัดกิจกรรมมีทั้งการบรรยาย การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น ผูเขารวมกิจกรรม
ให ความสนใจในประเด็นการนําเสนอตาง ๆ เปนอยางดี และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อยางกวางขวาง
สงผลให ใชเวลาการประชุมเกิ นกวา ที่กําหนด อยางไรก็ตามการเป ดโอกาสใหผูเขารวมประชุมได แสดง
ความคิดเห็นที่หลากหลายและครบถวนจะนําไปสูการไดขอเสนอที่เปน ฉันทามติรวมกั น ภาคีเครือขาย
สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม
กิจ กรรมเวที รั บ ฟ งความคิด เห็ น ข อ เสนอแนะ และแนวทางการขั บ เคลื่อ นคุ ณ ธรรมของ
สังคมไทยเพื่อจัดทําประกาศเจตนารมณรวมกันของภาคีเครือขายสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10

1.3 เวทีนําเสนอทิศทางขางหนา การขับเคลื่อนคุณธรรมของภาคีเครือขาย
เวทีนําเสนอทิศทางขางหนา การขับ เคลื่อนคุณธรรมของภาคี เครือขาย เปนเวทีที่ใหผูแทนของ
ภาคี เครือ ข า ย ซึ่ ง ประกอบไปด ว ย 1) เครื อ ข า ยองค ก รภาครั ฐ 2) เครื อ ข า ยองค ก รธุ ร กิ จ /เอกชน
3) เครือขายองคกรการศึกษา 4) เครือขายองคกรสื่อมวลชน 5) เครือขายองคกรศาสนา และ 6) เครือขาย
ภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว และเด็กและเยาวชน 7) เครือขายสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต และภาคกลาง ไดนําเสนอแนวทางการขับ เคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย
โดยเฉพาะคุณธรรมความมีวินัยที่เปนฉันทามติที่จะขับเคลื่อนรวมกัน โดยเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอ
รัฐบาลดานการสรางวินัยในกลุมเครือขายของตนเองและขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอรัฐบาลดานการสราง
วินัยในสังคม
รูป แบบการจัดกิจกรรม ใหผูแทนแตละเครือขาย เปนผูนําเสนอขอเสนอแนะเชิ งนโยบายของ
เครือ ขายตนเอง โดยกําหนดระยะเวลาการนําเสนอที่สั้น สงผลตอ การนําเสนอเนื้อหาที่ตอ งเน น ความ
กระชับมากขึ้น ทําใหขาดการลงรายละเอียดเชิงลึกที่นาสนใจ สภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก
มีความเหมาะสม สถานที่ที่ใชในการจัดกิจกรรมมีความพรอม สะดวก อุปกรณโสตและเครื่องมือมีความ
พรอมใชงาน เพียงพอ และไมเกิดปญหา เอกสารประกอบกิจกรรมมีการนําแจกใหแกผูเข ารวมลวงหนา
ในชวงของการลงทะเบียน ทําใหผูเขารวมทุกคนไดรับ เอกสารอยางครบถวน สวนของการลงทะเบียนมี
ความชั ด เจน เป น ระบบ เจ า หน า ที่ มี ก ารดําเนิ น งานอย า งรวดเร็ ว มี ค วามเชี่ ย วชาญในหน า ที่ ที่ ได รับ
มอบหมาย และทํางานอยางเต็มที่ อย างไรก็ตามพบวาผูเขารวมกิจกรรมใหความสนใจในประเด็น การ
นําเสนอตาง ๆ เปนอยางดี แตเนื่องจากดวยระยะเวลาที่จํากัด อาจทําใหผูเขารวมไมสามารถมีสวนรวมใน
การซักถาม และแสดงความคิดเห็น ที่จะสามารถริเริ่ม ตอยอดแนวทางในการสงเสริม คุณธรรมไดอยาง
เต็มที่
2. กิจกรรมการจัดการความรูและเวทีทางวิชาการ
โดยเป น การนํ าเสนอนวัต กรรม องคค วามรูด า นการส ง เสริม คุ ณ ธรรมของหน วยงาน องค ก ร
เครือ ขายทางสังคมภาคสวนตาง ๆ ไดแ ก เครือ ขายองคกรภาครัฐ เครือ ขายองคก รภาคธุ รกิ จ/เอกชน
เครือข ายองคกรภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว และเด็กและเยาวชน เครือข ายองค กรการศึก ษา
เครือขายองคกรศาสนา และเครือขายองคกรสื่อมวลชน เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็นตาง ๆ
เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของแตละกลุมเครือขายในอนาคต ซึ่งมีรูป แบบของการนําเสนอ
เป น การนํ าเสนอกรณี ศึ ก ษา/การแสดงพลัง/การโชวผ ลงานการขับ เคลื่ อ นคุ ณ ธรรมความดี ของภาคี
เครือขาย และมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูกรณีศึกษา ดังนี้
2.1 เครือขายองคกรภาครัฐ: ตนแบบองคกรภาครัฐยุคใหม ใสใจคุณธรรม
เป น เวที การนํ าเสนอความกาวหน าของการของการขับ เคลื่ อนคุณ ธรรมของเครือข ายองค ก ร
ภาครัฐ ในประเด็นตนแบบองคกรภาครัฐยุคใหม ใสใจคุณธรรม โดยเริ่มจากการนําเสนอภาพรวม 3 ปของ
การขั บ เคลื่ อ นแผนแม บ ทส ง เสริ ม คุ ณ ธรรมแห ง ชาติ และผู แ ทนแต ล ะองค ก รภาครั ฐ ในนํ า เสนอ
ประสบการณการขับ เคลื่อนคุณธรรมในองคกรที่เปนตนแบบทั้งในระดับตําบล ระดับจังหวัด และระดับ
กรม ซึ่งเปนการนําเสนอประสบการณการขับเคลื่อนคุณธรรมที่เปนรูปธรรม คนในองคกรเกิดความตื่นตัว
เรื่องดานคุณธรรมและมี ปฏิบัติการรวมของเครือขายในการขับเคลื่อนคุณ ธรรมคุ ณธรรมตามบริบทของ
ตนเอง
รูปแบบการจัดกิจกรรมเปนการบรรยาย ซึ่งเริ่มชากวากําหนด สถานที่จัดกิจกรรมใชหองประชุม
ใหญ อุปกรณนําเสียงและกระจายเสียงทํางานไดอยางดี เจาหนาที่จับ ภาพผูแสดงความคิดเห็นใหไดเห็น
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ชั ดเจนผา นหน าจอ แตหอ งกวา งมากเกิน ไปเมื่ อเทีย บกับ จํ านวนผู เข า ฟ ง ผู เขา ฟ งสวนมากเลือ กนั่ งที่
ดานหลังซึ่งหางจากเวทีมาก ทําให ที่นั่งดานหนาวาง หองมืดเกินไปสําหรับ การฟงการเสวนาที่ คอนขาง
จริงจังทําใหลดความสนใจตอผูพูดดานหนาเวทีใหนอยลง
2.2 เครือขายองคกรธุรกิจ: ทิศทางธุรกิจกับการสรางสรรคสังคมคุณธรรม
เครือขายองคกรธุรกิจ: ทิศทางธุรกิจกับการสรางสรรคสังคมคุณธรรม เปนเวทีแลกเปลี่ยนความ
คิด เห็น จากผู แทนเครื อข ายภาคธุรกิจ และภาคีเครือขา ยที่เกี่ย วข อ ง ในประเด็ น ทิ ศ ทางธุ รกิจ กั บ การ
สรางสรรคสังคมคุณธรรม
2.3 เครือขายองคกรการศึกษา: ตนแบบเสริมสรางวินัยในสถานศึกษา
เปนการแสดงกรณีศึกษาการเสริมสรางวินัยของสถานศึกษา โดยไดนําเสนอกระบวนการสงเสริม
วินัยจราจร เนนคุณธรรมอัตลักษณ คือ มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตอาสา เริ่มจากการใหนักเรียนเสนอ
วิธีการแกปญหาจราจร เพราะนักเรียนจะมีวิธีแกที่ตรงจุด เพราะเขาเปนผูประสบพบเจอเอง จึงไดวิธีการ
แกไขที่ตรงจุด และนําไปปรับ ใชใหกับคนอื่น ๆ ได การลด ละ เลิกทะเลาะวิวาท ใชหลักธรรมในการขั ด
เกลาจิตใจเด็ก มีการแบงเวลาในการใหนักเรียนไดทํากิจกรรมทางศาสนาของตนเองในทุ กวัน หลังทาน
อาหารกลางวันการสรางวินัยจากการถอดรองเทาใหเปนระเบียบ จนทําใหเกิดเปนนิสัย การสรางวินัยจาก
ขยะ ตั้งแกนนําในการแยกขยะ เพื่อใหแกนนําเปนสื่อกลางในการสอนพี่ เพื่อน นอง ในการคัดแยกขยะที่
ถูกตอง และสงเสริมการรักษาความสะอาด
จากรูป แบบการจัดกิจกรรมที่เปน การนํา เสนอผลการดําเนิ น งานการขั บ เคลื่ อ นคุ ณ ธรรมของ
สถานศึกษาที่เปนตนแบบ มีการกําหนดชวงเวลาของการนําเสนอที่ไมเทากัน สงผลใหเกิดความเขาใจใน
เนื้อหาของแตละองคกรไมเทากัน อยางไรก็ตามกระบวนการจัดกิจกรรมเปดโอกาสใหมีการซักถาม ทําให
ผูเขารวมกิจกรรมไดแนวทางที่ชัดเจน
2.4 เครือขายองคกรสื่อมวลชน: รูเทาทันสื่อรับมือขาวลวง (Fake News) พักกอนโพสต
เปนเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู แบงเปน 2 ชวง ชวงที่ 1 เวทีเสวนาตอประเด็น ครอบครัวกั บ
การสรางวินัย โดยนําเสนอเนื้อหาบางชวงตอนของละครโทรทัศน ที่สะทอนปญหาที่แฝงอยูในตัวของเด็ก
ดวยสภาพสังคมในปจจุบัน การแข งกันในดานตาง ๆ บางครั้งอาจเปน ป จจัย สําคัญ ที่ทําใหเด็กมี ความ
ผิดปกติเกิด ขึ้นในจิตใจจนกลายเปนปญ หา ผานมุมมองของผูจัดละคร ผูทรงคุณ วุฒิ ไดแก อธิบ ดีก รม
กิจการเด็กและเยาวชน และผูอํานวยการศูนยคุณธรรม และชวงที่ 2 เปนเวทีเสวนาตอประเด็นการรับมือกับ
ขาวลวง โดยมีผูแทนจากสื่อตาง ๆ รวมแลกเปลี่ยนประเด็นสถานการณที่เกิดขึ้น
รู ป แบบการนํ า เสนอของการเสวนาในชว งที่ 1 นํ าเสนอและเสวนาผา นละคร และให ข อ มู ล
เพิ่มเติมทางดานจิตวิทยา รวมถึงการสรางวินัยใหเกิดขึ้นในครอบครัวที่เปนรูปธรรม สามารถนําไปปฏิบัติ
ได โดยผูอํานวยการศูนยคุณธรรม ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดานเด็กและเยาวชน ทั้ งนี้ ผูเขารวมเสวนาใหความ
สนใจและแสดงความคิด เห็นเพื่ อแลกเปลี่ย น เชนเดีย วกันกับ ชวงที่ 2 ที่มีป ระเด็นที่น าสนใจ สงผลให
กิจกรรมทั้ง 2 ชวงมีผูเขารวมฟงเสวนาจํานวนมากและอยูรวมจนจบกิจกรรม นอกจากนี้ในชวงทายได มี
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การสรุปประเด็นของการเสวนาแลกเปลี่ยนนําเสนอผานภาพการตูนที่วาดในชวงเวลาที่จัดกิจกรรม ทําให
กระบวนการจัดกิจกรรมมีความสมบูรณมากขึ้น
2.5 เครือขายองคกรศาสนา: ประเด็นศาสนากับกระบวนการสรางพฤติกรรมดานวินัย
เปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยผูแทนของผูนําศาสนา ในประเด็นของศาสนากับกระบวนการสราง
พฤติกรรมดานวินัย ประกอบไปดวย วินัยกับการเคารพหัวใจตนเอง การสรางวินยั ดวยสัมมาสติ การฝกสติ
ดวยศาสนวินัย สรางวินัยในหัวใจมนุษยชาติ ปลูกปญญาปลูกวินัยในหัวใจมนุษยชาติ
มีรูป แบบการจั ด กิ จ กรรมเป น เวที เสวนาแลกเปลี่ ย นเรีย นรู ที่ มี ผู นํ า เสนอจํ า นวนมาก แม ว า
กิจกรรมไดเปดโอกาสใหผูเขา รวมกิ จกรรมไดแ สดงความคิดเห็ น แต มีผูแสดงความคิดเห็ น จํ านวนนอ ย
เนื่องจากมีเวลาจํากัด
2.6 เครือขายองคกรประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว และเด็กและเยาวชน: วิถีชีวิตไทย
สรางวินัยคนในชาติ
เปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูตอประเด็นวิถีชีวิตไทยสรางวินัยคนในชาติ ซึ่งมีผูแทนจากเครือขาย
นําเสนอ โดยมีเนื้อหาที่หลากหลาย ประกอบไปดวย 1) เครื่องมือสงเสริมคุณธรรมดวยธรรมนูญ หมูบาน
สันติสุข 9 ดี 2) ตนแบบชุมชนเมืองบวรสรางสุข สานสามัคคีมีวินัย 3) การเสริมสรางเครือขายพลเมืองดี
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 4) การสะสมเวลาแหงความดีอยางมีวินั ยเยาวชนกลาแผนดิน รักดีมีวินัย
5) การสรางวิ นัยพลเมือง สรางการมี สวนรวมขับเคลื่อนกลไกเพื่อพัฒ นาเด็ก เยาวชน ครอบครัว และ
ชุมชน
รูป แบบการจัดกิจกรรมเปน การจัดกิจกรรมแบบกลางแจง ทุ กคนที่ อยูภายในงานสามารถเข า
มารวมนั่งฟ งการประชุม อยางไรก็ตามพบวากิจกรรมเริ่มลาชา กวากําหนด สถานที่ ไมพ รอมตอการจั ด
กิจกรรม มีเสียงรบกวนจากภายนอกเนื่องจากเปนการจัดกิจกรรมในเวทีเปด ทําใหเสียงจากเวทีตีกับบู ธ
สวนกิจกรรมไดนําเสนอและสนทนาในหัวขอที่หลากหลาย เปดโอกาสใหผูเขารวมกิจกรรมไดแลกเปลี่ยน
เรียนรู
2.7 ผลสําเร็จการขับเคลื่อนแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระดับกระทรวง
เปนการนําเสนอผลสําเร็จการขับเคลื่อนแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติของหนวยงานระดับ
กระทรวง ของผูแทนจากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย และการนําเสนอของประธานการขับเคลื่อนแผนแมบทสงเสริมคุณธรรม
แห งชาติ เพื่ อ เป น ตน แบบให ห น วยงานราชการสว นอื่ น ที่ เข า รวมกิ จ กรรมสามารถนํ า ไปประยุ ต แ ละ
ขับเคลื่อนคุณธรรมในหนวยงานของตนเองได
รูป แบบของกิจกรรมเปนการนําเสนอบอกเลาประสบการณ แตดวยระยะเวลาที่จํากัด สงผลให
ผูแทนของแตละทรวงไดนําเสนอเพียงคนละ 1 รอบ ซึ่งยังไมครอบคลุมประเด็นเนื้อหาที่เตรียมมานําเสนอ
กิ จ กรรมเป ด โอกาสให ผูเข า รวมประชุ ม มี ส ว นรว มน อ ย อย า งไรก็ ต ามในกิ จ กรรมครั้ งนี้ มี ผู แ ทนจาก
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กระทรวงตาง ๆ เขารวมประชุม สงผลใหเกิดการขยายเครือขายแนวทางการสงเสริมคุณธรรมในองคกร
เพิ่มมากขึ้น
3. กิจกรรมการเสริมพลังเพื่อการขับเคลื่อนคุณธรรม
เปนการนําเสนอเวทีผูสรางแรงบันดาลใจ “วินัยคน สะทอนวินัยชาติ”เพื่อบอกเลาประสบการณ
การสร า งวิ นั ย ในบทบาทอาชี พ ของตนเองและครอบครัว ผ า นแขกรับ เชิ ญ ทั้ ง 4 คน โดยได เล า ถึ ง
ประสบการณการมีวินัยในการทํางานในแตละสายอาชีพของตนเอง ดังนื้ 1) ผูชวยผูฝกสอนนักฟุตบอลทีม
ชาติไทย: การมีวินัยในวงการกีฬาเปนเรื่องที่สําคัญ มาก ทั้งวินัยการฝกซอม วินัยในตนเอง วินัยเรื่องเวลา
เพราะถา ขาดวิ นัย ย อ มไม ส ามารถทํ าให นั กกีฬ าประสบความสํ าเร็ จ ได 2) พิ ธีก ร ผู ป ระกาศข าว และ
นักแสดง: เนื่องจากตองทําหนาที่หลายบทบาท การมีวินัยเรื่องการจัดการเวลาจึงเปนสิ่งที่จําเปนมาก โดย
เนนเรื่องการวางแผนเวลาในการใชชีวิต และการทํากิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน รวมไปถึงการสราง
วินัยใหกับลูกดวยการปลูกฝงวินัยผานกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสรางประสบการณแปลกใหมที่ทาทาย และเมื่อ
พบกับปญ หาสามารถพัฒ นาตนเองใหผานปญ หาเหลานั้นจนเกิดวินัยในตนเอง 3) นักแตงเพลง: ศิลปน
ตองมีวินัยในการซอม อุทิศตนเองใหกับดนตรี นักแตงเพลงตองมีวินัยในเรื่องของเวลา เพราะตองมีความ
รับผิดชอบในการแตงเพลงสงใหทันเวลา เพราะนักแตงเพลงถือเปนจุดเริ่มตนของกระบวนการทําเพลง ถา
ผิดพลาดยอมสงผลถึงขั้นตอนอื่น ๆ 4) นักแสดง: วินัยในการเปนนักแสดง ตองมีวินัยสูงในการซอม การ
ทองบท โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของเวลา ตองตรงตอเวลา เพื่อการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ โดยเริ่ม
จากการมีวินัยในตนเองกับเรื่องงาย ๆ กอน เชน การเก็บที่นอนหลังจากตื่นนอนในทุกวัน
รูปแบบของกิจกรรมเปนการสัมภาษณบุคคลที่มีชื่อเสียงสามารถเปนตนแบบในดานการใชชีวิต
โดยยึดหลักคุณธรรมดานวินัย มีผูสนใจเขารวมฟงเปนจํานวนมาก เนื่องจากผูใหสัมภาษณเปนบุคคลที่มี
ชื่อเสียง นอกจากนี้ไดมีการบริหารจัดการเวลาเปนอยางดี เนื้อหาและบทสัมภาษณมีความนาสนใจเนื้อหา
สามารถดึงดูดผูฟง ใหมีอ ารมณ รว มไปดวย และถายทอดประสบการณ การสรางวินั ยใหเกิดขึ้ น ไดเป น
รูปธรรม สรุปโดยภาพรวมผูเขารวมมีความสนใจในกิจกรรมนี้เปนอยางดี
กิจกรรมการเสริมพลังเพื่อการขับเคลื่อนคุณธรรม
เวทีผูสรางแรงบันดาลใจ “วินัยคน สะทอนวินัยชาติ”
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1.3 ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานกิจกรรมการจัดนิทรรศการ ของการจัด
งานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10
การนําเสนอผลผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานในสวนนี้ เปนการนําเสนอผลการประเมิน
จากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการตรวจเยี่ยมพื้นที่การจัดนิทรรศการ กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม เก็ บ
รวบรวมขอมูลดวยการสังเกตการดําเนินงานการจัดกิจกรรม สําหรับการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรม ภายในงานประกอบไปดวยการจัดตลาดนัดคุณธรรมแสดงนิทรรศการนําเสนอผลงาน
องคความรู นวัตกรรมดานการสงเสริมคุณธรรมของภาคีเครือขาย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเวทีกลางที่เนน
ทั้งสาระและบันเทิงตลอดการจัดงานทั้ง 2 วัน
การจัดนิทรรศการมีการแบงพื้นที่ 5 โซน ประกอบไปดวย
โซนที่ 1 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10
สืบสาน รักษา ตอยอด เพื่อปวงประชา และพระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ 10
โซนที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสงเสริมคุณธรรม 10 ปการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรม และผล
การขับเคลื่อนแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2559-2564
โซนที่ 3 การขับเคลื่อนคุณธรรมขององคกรเครือขาย 6 เครือขาย
 เครือขายองคกรภาครัฐ: การนําเสนอผลสําเร็จและกระบวนการสงเสริมคุณธรรมใน
องคกรตนแบบคุณธรรมของหนวยงานภาคีเครือขายในระดับองคกร อําเภอ จังหวัด
กระทรวง
 เครือข ายองคกรภาคธุรกิจ: นําเสนอกระบวนการส งเสริมคุณ ธรรม ธรรมาภิ บ าล
และ CSR ขององคกรภาคธุรกิจขนาดใหญ ขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน
 เครือขายภาคประชาสัมคม ชุมชน ครอบครัว และเด็กและเยาวชน: นิทรรศการมี
ชีวิต ประเด็น “วิถีชีวิตไทย สรางวินัยคนในชาติ” นําเสนอพื้ น ที่จําลองวิถีชีวิต ใน
รูปแบบชุมชน บาน วัด โรงเรียน ศาสนสถาน และมิติครอบครัว เด็ก เยาวชน และ
หนวยงานสงเสริมในพื้นที่
 เครือขายองคกรศาสนา: นําเสนอกระบวนการแปลงหลักธรรมสูการปฏิ บั ติในมิติ
องคกร ศาสนสถาน ชุมชน และบุคคลของเครือขายศาสนา 5 ศาสนา
 เครื อ ข า ยองค ก รการศึ ก ษา: นํ า เสนอกรณี ตั ว อย า งสถานศึ ก ษาที่ ขั บ เคลื่ อ น
สถานศึกษาคุณ ธรรมทั้งระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา
จาก 4 ภูมิภาค
 เครือขายองคกรสื่อมวลชน: รวมกิจกรรมสงเสริมสื่อคุณธรรม รูเทาทันสื่อ กับศิลปน
ดารา ผูประกาศขาว และองคกรดานสื่อแขนงตาง ๆ
โซนที่ 4 องคความรู นวัตกรรมการสงเสริมคุณธรรม (นําเสนอสื่อ หนังสือ ชุดความรู งานวิจัยที่
เกี่ยวของดานการสงเสริมคุณธรรม สําหรับดาวนโหลดผานคิวอารโคด)
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โซนที่ 5 ลานกิจกรรมสาระบันเทิง (เวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรม และพื้นที่การเรียนรูของภาคี
เครือขาย) โดยการจัดนิทรรศการหลัก ๆ และนิทรรศการในแตละสวนมีดังนี้
โซนที่ 1 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10
สืบสาน รักษา ตอยอด เพื่อปวงประชา และพระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ 10
เปนการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 การสงเสริมคุณธรรมดานการปกครองและ
สถาบันพระมหากษัตริย
รูปแบบของการจัด กิจกรรม เป น การนําเสนอในรูป แบบของบอรดนิ ทรรศการพระบรมฉายา
ลักษณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งมีผูใหความสนใจถายภาพรวมกับพระบรม
ฉายาลักษณเปนจํานวนมาก และใหความสนใจตอเนื้อหาการแสดงนิทรรศการการเฉลิมพระเกียรติ ที่ได
นําเสนอในประเด็นคุณธรรมของกษัตริยซึ่งเปนตนแบบของการปฏิบัติตนและการปกครองที่มีคุณธรรม
การจัดนิทรรศการและกิจกรรมตาง ๆ โซนที่ 1 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10

โซนที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสงเสริมคุณธรรม 10 ปการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรม และ
ผลการขับเคลื่อนแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2559-2564
เปนโซนที่มีการนําเสนอผลการดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมในระยะที่ผานมาตลอด 10 ป ซึ่งเปน
การรวบรวมองคความรูและนําเสนอนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากกลุมเครือขาย ผลการขับ เคลื่อนแผนแมบท
สงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2559-2564
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รูปแบบการจัดกิจกรรม เปนการนําเสนอเนื้อหาผลการดําเนินงานการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรม
และผลการขับ เคลื่อนแผนแม บ ทสงเสริม คุณ ธรรมแห งชาติ ฉบับ ที่ 1 ในรู ป แบบนิ ทรรศการ โดยไม มี
เจาหนาที่ประจําโซน ซึ่งพบวาผูเขารวมนิทรรศการมีจํานวนปานกลาง จะมีสวนหนึ่งที่ยืนอานขอความที่
นําเสนอ แตสวนมากจะเนนไปที่การถายรูป เนื่องจากการจัดนิทรรศการในโซนนี้ไดจัดทําเปนจุดที่ใชเปน
ซุมถายภาพ (Backdrop)
การจัดนิทรรศการและกิจกรรมตาง ๆ โซนที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสงเสริมคุณธรรมฯ

โซนที่ 3 การขับเคลื่อนคุณธรรมขององคกรเครือขาย 6 เครือขาย
เปนโซนที่มีการจัดแสดงนิทรรศการของเครือขายประกอบดวย 1) เครือขายองคกรภาครัฐ เปน
การนําเสนอผลสําเร็จและกระบวนการสงเสริมคุณธรรมในองคกรตน แบบคุณธรรมของหนวยงานภาคี
เครือขายในระดับองคกร อําเภอ จังหวัด กระทรวง โดยมีการสรางแนวทาง ขอกําหนด ระเบียบขอบังคับ
และนโยบายที่เกี่ยวของ มีหนวยงานตาง ๆ ที่รับ ผิดชอบทั้งทางตรงและทางออมในระดับองคกร อําเภอ
จังหวัด กระทรวง เป นผูกํา กับ ดูแลการนํามาปฏิบั ติใช และติด ตามผลการดําเนิ น งาน เพื่ อสร างการมี
คุณ ธรรม วินัย ของคนในชาติ 2) เครือขายองคกรภาคธุรกิจ นําเสนอในประเด็นการสรางวิ นั ยในการ
ทํ างาน เพื่ อการดํา เนินงานที่ไดป ระสิทธิภาพและประสิทธิผ ลสูงสุด มีการนําเสนอกระบวนการในการ
สงเสริมคุณธรรม ธรรมาภิบาล และ CSR ขององคกรตาง ๆ จากทุกภาคธุรกิจ 3) เครือขายภาคประชา
สังคม ชุมชน ครอบครัว และเด็กและเยาวชน นําเสนอนิทรรศการมีชีวิต ประเด็น “วิถีชีวิตไทย สรางวินัย
คนในชาติ” นําเสนอพื้นที่จําลองวิถีชีวิตในรูปแบบชุมชน บาน วัด โรงเรียน ศาสนสถาน และมิติครอบครัว
เด็ก เยาวชน และหนวยงานสงเสริมในพื้นที่ 4) เครือขายองคกรศาสนา นําเสนอการสงเสริมคุณธรรม การ
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สรางวินัยในตนเองอันเปนพื้นฐานในการเปนคนดีมีคุณธรรมในสังคม โดยยึดเอาหลักศาสนาเปนพื้นฐานใน
การดํารงชีวิต และแปลงหลัก ธรรม คํา สอน ไปสูก ารนํ าไปปฏิ บั ติในระดั บ อื่ น ๆ 5) เครือ ข ายองค กร
การศึกษา นําเสนอการสรางการตระหนักรูถึงความสําคัญในการมีวินัยอันเปนพื้นฐานของการเปนคนดีมี
คุณธรรมในนักเรียน นักศึกษา อันจะกลายเปนกําลังที่สําคัญในการพัฒนาชาติตอไป 6) เครือขายองคกร
สื่อมวลชน นําเสนอในประเด็น การใหความสําคัญในเรื่องของการสรางคุณธรรมในการนําเสนอขาวสาร
เพื่อการรูเทาทันสื่อ รับมือกับขาวลวง การจัดเวทีนําเสนอการจัดการกับการรับรูขาวสารของประชาชนใน
ปจจุบัน การแนะนําวิธีการรับรูขาวสารตางๆ ในปจจุบันอยางมีวิจารณญาณ
รูป แบบของการจัดกิจกรรมในแตล ะบูธ มีก ารนํ าเสนอที่ นาสนใจ บอกถึงการทํางานของภาคี
เครือขายที่มีสวนรวมตอการขับเคลื่อนคุณธรรม มีการจัดบอรดใหความรูจากเครือขายตาง ๆ มีการแจก
แผนพับ หนังสือคูมือ แผนซีดี และการนํา Social Media มาใช เชน Facebook และ Line เพื่อนําเสนอ
ขาวที่รวดเร็วและสามารถเขาถึงไดตลอดเวลา และบางบูธมีการจั ดกิจกรรมใหรวมสนุ ก มี การกด Like
Page ของหนวยงานเพื่อรับของที่ระลึก การจัดกิจกรรมเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคนที่
สนใจไดมาก มีการนําเสนอเนื้อหาที่เขาใจงาย เจาหนาที่มีความสามารถใหความรูไดเปนอยางดี กิจกรรม
ตาง ๆ เปด โอกาสใหแลกเปลี่ย นการเรียนรู โดยเปดโอกาสให เกิดการพู ดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็ น
ระหวางองคกรเครือ ขาย ทั้ง 6 เครือขาย อยางไรก็ตามพบวาพื้ นที่ก ารจัดกิ จกรรมอยูบ ริเวณภายนอก
อาคาร ซึ่งมีสภาพอากาศรอนไมเหมาะตอการเรียนรู
การจัดนิทรรศการและกิจกรรมตาง ๆ โซนที่ 3 การขับเคลื่อนคุณธรรมขององคกรเครือขาย 6 เครือขาย
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โซนที่ 4 องค ค วามรู นวั ต กรรมการส ง เสริ ม คุ ณ ธรรม (นํ า เสนอสื่ อ หนั ง สื อ ชุ ด ความรู
งานวิจัยที่เกี่ยวของดานการสงเสริมคุณธรรม สําหรับดาวนโหลดผานคิวอารโคด)
เปนโซนที่มีการนําเสนอองคความรูการสงเสริมคุณธรรม ผานสื่อหนังสือ การทําหนังสือคุณธรรม
เปนการสงเสริมดานคุณธรรมใหกับประชาชนในประเทศไทยทุกคน มีสวนชวยในการขับเคลื่อนแผนแมบท
สงเสริมคุณธรรมแหงชาติ และยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณธรรม การจัดทําหนังสือคุณธรรมเพื่อใหทุก
คนเข าถึ งการเรีย นรูดานคุณ ธรรมจริย ธรรมไดงายขึ้น และการทํ าเปน หนั งสื อยั งทํา ให คนเข าใจ และ
สามารถนําไปปฏิบัติตามได ทั้งยังสงเสริมใหคนไทยรักในการอาน โดยหนังสือคุณธรรมมี หลายรูป แบบ
เพื่อใหเขาถึงทุกชวงอายุของผูที่อาน ไมวาจะเปนแบบการตูนคุณธรรมสําหรับเด็ก หรือการสรางคุณธรรม
สํา หรั บ ผู ใหญ เช น หนั ง สื อ กระบวนการถอดรหั ส องค ค วามรูด า นคุ ณ ธรม (The Process of Moral
Knowledge) เป น หนั งสื อ ที่ รวบรวมเทคนิ ค วิ ธี ก ารต า ง ๆ ในการถอดองค ค วามรู ส รุ ป บทเรี ย นด า น
คุณ ธรรมความดีจากการดําเนินโครงการ พรอ มวิธีการคนหาขอมูล การเลือ กใช ขอมู ล พรอ มหลักการ
ออกแบบหนั งสื อ เล ม เล็ ก และตั ว อย า งผลงานจากการถอดองค ความรู และหนั งสือ เล ม เล็ ก จาก 10
โรงเรียน
รูปแบบการจัดกิจกรรม เสนอเนื้อหาโดยจัดทําเปนจุดที่ใชเปนซุมถายภาพ (Backdrop) และจัด
ใหมีเจาหนาที่แนะนํากิจกรรมและตอบขอซักถาม มีผูใหความสนใจเขาชมนิทรรศการจํานวนมาก และให
ความสนใจในการรว มกิจกรรมที่ท างบูธจัดขึ้น เชน การใหแ สกน QR Code หนั งสือคุณ ธรรม เพื่ อให
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สามารถอานหนังสือออนไลนในทุกชวงเวลา และยังมีคูปองรับเครื่องดื่มฟรีจาก Café Amazon ซี่งทําให
ผูเขารวมไดดื่มเครื่องดื่มฟรีอีกดวย
โซนที่ 5 ลานกิจกรรมสาระบั นเทิง (เวทีการแสดงศิล ปวัฒนธรรม และพื้นที่ การเรียนรูข อง
ภาคีเครือขาย)
เปนโซนที่มีการแสดงดนตรีจากเยาวชนและศิลปวัฒนธรรมตาง ๆและกิจกรรมการประชาสัมพันธ
สรางความเขาใจในการดําเนินงานโครงการตาง ๆ ของสมัชชาคุณธรรม รวมไปถึงเปนพื้นที่ในการนําเสนอ
องคความรูและนวัตกรรมตอการขับเคลื่อนคุณธรรม
โซนที่ 5 ลานกิจกรรมสาระบันเทิง (เวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรม และพื้นที่การเรียนรูของภาคีเครือขาย)

ส วนที่ 2 สรุ ป การประเมิ น ผลกระบวนการดํ าเนิน งานและผลลั พ ธที่ไ ดจ ากการจั ดงาน
สมัชชาคุณธรรมแหงชาติ
การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10 ไดกําหนดกรอบของการประเมินผลกระบวนการ
ดําเนินงานและผลลัพธที่ไดจากการจัดงาน ซึ่งผลการประเมินมีดังนี้
1. กระบวนการดําเนินงานของการจัดงาน
1) การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู
การประเมิ น กระบวนการดํ า เนิ น งานของการจั ด งานด า นการออกแบบกิ จ กรรมการเรีย นรู
กําหนดใหมีตัวชี้วัดในการประเมินจํานวน 2 ตัวชี้วัด ไดแก
KPI 1.1 การจัดใหมีกิจกรรมที่เหมาะสมและสอดคลองกับ กรอบแนวคิดหลัก (Theme) ของการ
จัดงานที่เนนการขับเคลื่อนคุณธรรม “วินัยคน สะทอนวินัยชาติ”
KPI 1.2 การกําหนดแนวคิดและรูปแบบของการจัดงานเขาถึงกลุมเปาหมายครบทุกภาคสวน
จากการสอบถามความคิดเห็นจากกลุมตัวอยาง จํานวน 450 ตัวอยาง ตอระดับความเหมาะสม
ในประเด็นที่เปนตัวชี้วัดกระบวนการจัดงาน พบวาทุกตัวชี้วัดมีผลการประเมินโดยมีคาคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต
3.97–4.04 อยูในระดับมาก และผานเกณฑเมื่อเทียบกับผลการประเมิน โดยภาพรวมในดานการออกแบบ
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กิจกรรมการเรียนรูที่ประเด็นเนื้อหาของกิจกรรมในภาพรวมนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคของการจัดงาน
มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.01 อยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาแยกรายตัวชี้วัด พบวาตัวชี้วัดที่ 1.1 การจัดใหมีกิจกรรมที่เหมาะสมและสอดคลอง
กับกรอบแนวคิดหลัก (Theme) ของการจัดงานที่เนนการขับเคลื่อนคุณธรรม “วินัยคน สะทอนวินยั ชาติ”
มีคาคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 4.04 โดยที่ตัวชี้วัด 1.2 การกํ าหนดแนวคิดและรูปแบบของการจั ด
งานเขาถึงกลุมเปาหมายครบทุกภาคสวน คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.97
อาจกลาวไดวาการจัดงานครั้งนี้มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ที่ประเด็นเนื้อหาของกิจกรรม
ในภาพรวมนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงค มีความเหมาะสมและสอดคลองกับกรอบแนวคิดหลัก (Theme)
ของการจั ด งาน ที่ ต อ งการสรา งกระแสให เกิ ด ความตระหนั ก และตื่ น ตั ว ในการขั บ เคลื่ อ นคุณ ธรรม
โดยเฉพาะคุณธรรมดานวินัย นอกจากนี้การออกแบบการจัดงานสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายครบทุกภาค
สวน ในสวนของตัวชี้วัดที่มีคาคะแนนนอยกวาตัวชี้วัดอื่นก็เปนประเด็นที่ควรมีการพิจารณาเพื่อยกระดับ
ในการจัดงานครั้งตอไป โดยการออกแบบการจัดกิจกรรมที่กลุมเปาหมายทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ รวมทั้ง
หนวยงานในระดับพื้นที่ ภาคประชาชนทั่วไป นักเรียน/นักศึกษา และเยาวชนสามารถเขามามีสวนรวมใน
งานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ดังรายละเอียดในตารางที่ 18
ตารางที่ 18 ผลการประเมิ น กระบวนการดํา เนิ น งานของการจั ด งาน จํา แนกตามตั ว ชี้ วั ด
ของการออกแบบกิ จ กรรมการเรีย นรู
คาเฉลี่ย
(สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน)

ผลการประเมิน
การ
ผลการประเมิน
แปลผล
เมื่อเทียบกับเกณฑ
ผาน
ไมผาน
เกณฑ
เกณฑ
ระดับมาก
/

ตัวชี้วัด

ขอบเขตการประเมินตามตัวชี้วัด

KPI 1.1 การจัดงานมีกิจกรรมที่
เหมาะสมและสอดคลองกับ
กรอบแนวคิดหลัก (Theme)
ของการจัดงานที่เนนการ
ขับเคลื่อนคุณธรรม “วินัยคน
สะทอนวินัยชาติ”
KPI 1.2 การกําหนดแนวคิดและ
รูปแบบของการจัดงานเขาถึง
กลุมเปาหมายครบทุกภาคสวน

ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของกลุ ม เป า หมายต อ
ความเหมาะสมของการมี กิจกรรมที่นํ าไปสู
การไดรับ ความรูที่เหมาะสมและสอดคลอ ง
กับกรอบแนวคิดของการจัดงาน

4.04 (0.76)

ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของกลุ ม เป า หมายต อ
ความเหมาะสมของการการกําหนดแนวคิ ด
แ ล ะ รู ป แ บ บ ข อ ง ก า ร จั ด งา น เข า ถึ ง
กลุมเปาหมายครบทุกภาคสวน
รวม

3.97 (0.74)

ระดับมาก

/

4.01 (0.70)

ระดับมาก

/

หมายเหตุ: 1. คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับนอยที่สุด, 1.81-2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับนอย,
2.61-3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับปานกลาง, 3.41-4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับมาก, 4.21-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับ
มากที่สุด
2. การผานเกณฑการประเมินตองมีคาคะแนนเฉลี่ย  3.41 อยูในระดับมาก
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2) การจัด งานภาพรวมในดานการลงทะเบีย น การประสานงาน สถานที่ และการอํ านวย
ความสะดวก
การประเมิ น กระบวนการดํ า เนิ น งานของการจั ด งานด า นการจั ด งานภาพรวมในด า นการ
ลงทะเบียน การประสานงาน สถานที่ และการอํานวยความสะดวก กํ าหนดใหมีตัวชี้วัดในการประเมิน
จํานวน 4 ตัวชี้วัด ไดแก
KPI 1.3 การจัดระบบการลงทะเบียนลวงหนาและการลงทะเบียนหนางาน
KPI 1.4 การจัดสถานที่และสภาพแวดลอมของการจัดงาน
KPI 1.5 การประชาสัมพันธภายในงาน
KPI 1.6 การประสานงานเจาหนาที่ในการจัดงาน
จากการสอบถามความคิดเห็นจากกลุมตัวอยาง จํานวน 450 ตัวอยาง ตอระดับความเหมาะสมใน
ประเด็นที่เปนตัวชี้วัดกระบวนการจัดงาน พบวาทุกตัวชี้วัดมีผลการประเมินโดยมีคาคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต
3.83-4.13 อยูในระดับมาก และผานเกณฑเมื่อเทียบกับผลการประเมิน โดยภาพรวมในดานการออกแบบ
กิจกรรมการเรีย นรูที่มี การจัดงานภาพรวมในดานการลงทะเบีย น การประสานงาน สถานที่ และการ
อํานวยความสะดวก มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.94 อยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาแยกรายตัวชี้วัด พบวาตัวชี้วัดที่ 1.3 การจัดระบบการลงทะเบียนลวงหนาและการ
ลงทะเบียนหนางาน มีคาคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 4.13 และตัวชี้วัดที่มีคาคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด คือ
ตัวชี้วัด1.6 การจัดสถานที่และสภาพแวดลอมลอมของการจัดงาน คาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 3.83
อาจกลาวไดวาการจัดงานครั้งนี้มีการจัดงานภาพรวมในดานการลงทะเบี ยน การประสานงาน
สถานที่และการอํานวยความสะดวกการออกแบบกิ จกรรมการเรียนรู ที่ มีความเหมาะสม แตก็มีโอกาส
ยกระดับหรือพัฒนาโดยเฉพาะในดานการจัดสถานที่และสภาพแวดลอมของการจัดงาน ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 19
ตารางที ่ 19 ผลการประเมิ น กระบวนการดํา เนิ น งานของการจั ด งาน จํ า แนกตามตั ว ชี้ ว ั ด
ของการจั ด งาน ใน ด า นการลงท ะเบี ย น การประสานงาน สถาน ที ่ และการ
อํา นวยความสะดวก
ผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

KPI 1.3 การจัดระบบการ
ลงทะเบียนลวงหนาและการ
ลงทะเบียนหนางาน

ขอบเขตการประเมินตามตัวชี้วัด

ระดับความคิดเห็นของกลุมเปาหมายตอความ
เหมาะสมของการจัดระบบการลงทะเบียน
ลวงหนาและการลงทะเบียนหนางาน

คาเฉลี่ย
(สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน)
4.13 (0.79)

การแปลผล

ระดับมาก

ผลการประเมิน
เมื่อเทียบกับเกณฑ
ผานเกณฑ
ไมผาน
เกณฑ
/
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ตารางที ่ 19 ผลการประเมิ น กระบวนการดํา เนิ น งานของการจั ด งาน จํ า แนกตามตั ว ชี้ ว ั ด
ของการจั ด งาน ใน ด า นการลงท ะเบี ย น การประสานงาน สถาน ที ่ และการ
อํา นวยความสะดวก (ต อ )
ผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ขอบเขตการประเมินตามตัวชี้วัด

KPI 1.4 การประชาสัมพันธ
ภายในงาน
KPI 1.5 การจัดสถานที่และ
สภาพแวดลอมของการจัดงาน

ระดับความคิดเห็นของกลุมเปาหมายตอความ
เหมาะสมของการประชาสัมพันธ ภายในงาน
ระดับความคิดเห็นของกลุมเปาหมายตอความ
เหมาะสมของการจัดสถานที่และสภาพแวดลอม
ของการจัดงาน
ระดับความคิดเห็นของกลุมเปาหมายตอความ
เหมาะสมของการประสานงานเจาหนาที่ใน
การจัดงาน
รวม

KPI 1.6 การประสานงาน
เจาหนาที่ในการจัดงาน

คาเฉลี่ย
(สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน)

การแปลผล

ผลการประเมิน
เมื่อเทียบกับเกณฑ
ผานเกณฑ
ไมผาน
เกณฑ
/

3.88 (0.82)

ระดับมาก

3.83 (0.89)

ระดับมาก

/

3.90 (0.86)

ระดับมาก

/

3.94

(0.85)

ระดับมาก

หมายเหตุ: 1. คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับนอยที่สุด, 1.81-2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับนอย,
2.61-3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับปานกลาง, 3.41-4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับมาก, 4.21-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับ
มากที่สุด
2. การผ า นเกณฑ ก ารประเมิ น ต อ งมี ค า คะแนนเฉลี่ ย  3.41 อยูในระดับมาก

2. ผลลั พ ธ ข องการจั ด งาน
1) ด า นประสิ ท ธิ ภ าพ
การประเมินผลลัพธของการจัดงานดานประสิทธิภาพ กําหนดใหมีตัวชี้วัดในการประเมิน จํานวน
1 ตัวชี้วัด ไดแก KPI 2.1 ความคุมคาตอการลงทุนของกระบวนการจัดงาน
จากการสอบถามความคิดเห็นจากกลุมตัวอยาง จํานวน 450 ตัวอยาง ตอระดับความเหมาะสม
ในประเด็นที่เปนตัวชี้วัดผลลั พ ธ ข องการจั ด งานด า นประสิ ท ธิ ภ าพ พบวาตั ว ชี้ วั ด ความคุมคาตอการ
ลงทุนของกระบวนการจัดงานมี ผ ลการประเมิ น โดยมี ค า คะแนนเฉลี่ ย 3.97 อยู ใ นระดั บ มาก และ
ผ า นเกณฑ เ มื่ อ เที ย บกั บ ผลการประเมิ น
อาจกล า วได ว า การจั ด งานครั้ ง นี้ มี ผ ลลั พ ธ ข องการจั ด งานด า นประสิ ท ธิ ภ าพในประเด็ น
ประโยชน ที่ ได รับ คุ ม ค า กั บ เวลาและค า ใช จ า ยที่ ม ารว มงาน มี ค วาม เหม าะสมใน ระดั บ มาก ดั ง
รายละเอี ย ดในตารางที่ 20
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ตารางที่ 20 ผลการประเมิ น ผลลั พ ธ ข องการจั ด งาน จํา แนกตามตั ว ชี้ วั ด ผลลั พ ธ ข องการจั ด
งานด า นประสิ ท ธิ ภ าพ
ผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ขอบเขตการประเมินตามตัวชี้วัด

KPI 2.1 ความคุมคาตอการ
ลงทุนของกระบวนการจัดงาน

ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของกลุ ม เป า หมายต อ
ความเหมาะสมของประโยชนที่ได รับคุมคา
กับเวลาและคาใชจายที่มารวมงาน

คาเฉลี่ย
(สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน)

การแปล
ผล

3.97 (0.72)

ระดับมาก

ผลการประเมิน
เมื่อเทียบกับเกณฑ
ผานเกณฑ
ไมผาน
เกณฑ

/

หมายเหตุ: 1. คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับนอยที่สุด, 1.81-2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับนอย,
2.61-3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับปานกลาง, 3.41-4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับมาก, 4.21-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับ
มากที่สุด
2. การผ า นเกณฑ ก ารประเมิ น ต อ งมี ค า คะแนนเฉลี่ ย  3.41 อยูในระดับมาก

2) ด า นประสิ ท ธิ ผ ล
2.1) กลุ ม เป า หมายและผู เ กี่ ย วข อ งเกิ ด ความตระหนั ก และตื่ น ตั ว ในการขั บ เคลื่ อ น
คุ ณ ธรรม โดยเฉพาะคุ ณ ธรรมด า นวิ นั ย
การประเมินผลลัพธของการจัดงานดานประสิทธิผลในประเด็นกลุมเปาหมายและผูเกี่ยวของเกิด
ความตระหนักและตื่นตัว ในการขับเคลื่อนคุณธรรม โดยเฉพาะคุณธรรมดานวินัย กําหนดใหมีตัวชี้วัดใน
การประเมินจํานวน 1 ตัวชี้วัด ไดแก
KPI 2.2 กิ จ กรรมส งผลให เครื อ ขา ยเกิ ด ความตื่ น ตั ว เรื่อ งคุ ณ ธรรมและมี ป ฏิ บั ติ ก ารรว มของ
เครือขายในการขับเคลื่อนคุณธรรมดานวินัย ตามบริบทของตนเอง
จากการสอบถามความคิดเห็นจากกลุมตัวอยาง จํานวน 450 ตัวอยาง ตอระดับความเหมาะสมใน
ประเด็ น ที่ เป น ตั วชี้ วั ดผลลั พ ธ ข องการจั ด งาน ด า นป ระสิ ท ธิ ผ ล ในป ระเด็ น กลุ ม เป า หมายและ
ผูเกี่ยวข องเกิดความตระหนักและตื่นตัวในการขับ เคลื่อนคุณธรรม โดยเฉพาะคุณธรรมด านวินัย พบวา
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 2.2 กิ จ กรรมส ง ผลให เ ครื อ ข า ยเกิ ด ความตื่ น ตั ว เรื่ อ งคุ ณ ธรรมและมี ป ฏิ บั ติ ก ารร ว ม
ของเครื อ ข า ยในการขั บ เคลื่ อ นคุ ณ ธรรมด า นวิ นั ย ตามบริ บ ทของตนเอง มี ค  า คะแนนเฉลี่ ย
4.04 อยู ใ นระดั บ มาก และผ า นเกณฑ เมื่อเทียบกับผลการประเมิน โดยภาพรวมผลลัพธของการจัดงาน
ดังรายละเอียดในตารางที่ 21
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ตารางที่ 21 ผลการประเมิ น ผลลั พ ธ ข องการจั ด งาน จํา แนกตามตั ว ชี้ วั ด ผลลั พ ธ ข องการจั ด
งา น ด า น ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ใน ป ร ะ เด็ น ก ลุ  ม เป า ห ม า ย แ ล ะ ผู  เ กี ่ ย วข อ งเกิ ด ค ว า ม
ตระหนั ก และตื่ น ตั ว ในการขั บ เคลื่ อ นคุ ณ ธรรม โดยเฉพาะคุ ณ ธรรมด า นวิ นั ย
ผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ขอบเขตการประเมินตามตัวชี้วัด

KPI 2.2 กิจกรรมสงผลให
เครือขายเกิดความตื่นตัวเรื่อง
คุณธรรมและมีปฏิบัติการรวม
ของเครือขายในการขับเคลื่อน
คุณธรรมดานวินัย ตามบริบท
ของตนเอง

ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของกลุ ม เป าหมายต อ
ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม ที่สงผล
ให เครือ ข า ยเกิ ดความตื่ น ตัว เรื่อ งคุ ณ ธรรม
และมี ปฏิ บั ติการรว มของเครือ ข า ยในการ
ขับเคลื่อนคุณธรรมดานวินัย ตามบริบทของ
ตนเอง

คาเฉลี่ย
(สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน)
4.04 (0.67)

การแปลผล

ระดับมาก

ผลการประเมิน
เมื่อเทียบกับเกณฑ
ผานเกณฑ
ไมผาน
เกณฑ

/

หมายเหตุ: 1. คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับนอยที่สุด, 1.81-2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับนอย,
2.61-3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับปานกลาง, 3.41-4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับมาก, 4.21-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับ
มากที่สุด
2. การผานเกณฑการประเมินตองมีคาคะแนนเฉลี่ย  3.41 อยูในระดับมาก

2.2) กลุ ม เป า หมายและผู เ กี่ ย วข อ งที่ เ ข า ร ว มกิ จ กรรมต า ง ๆ มี อ งค ค วามรู ที่ นํา ไปสู
การร ว มกํา หนด แนวทางและรู ป ธรรมการส ง เสริ ม คุ ณ ธรรมตามประเด็ น และพื้ น ที่ ที่ เ ป น
ฉั น ทามติ ร ว มของหน ว ยงาน องค ก รภาคส ว นต า ง ๆ
การประเมินผลลัพธของการจัดงาน ดานประสิทธิผลในประเด็นกลุมเปาหมายและผูเกี่ยวของที่
เขารวมกิจกรรมตาง ๆ มีองคความรูที่นําไปสูการรวมกําหนด แนวทางและรูปธรรมการสงเสริมคุณธรรม
ตามประเด็นและพื้นที่ที่เปนฉันทามติรวมของหนวยงาน องคกรภาคสวนตาง ๆ กําหนดใหมีตัวชี้วัดในการ
ประเมินจํานวน 1 ตัวชี้วัด ไดแก KPI 2.3 องคความรูที่ไดรับจากกิจกรรมตาง ๆที่นําไปสูการรวมกําหนด
แนวทางและรูปธรรมการสงเสริมคุณธรรมตามประเด็นและพื้นที่ที่เปนฉันทามติรวมของหนวยงาน องคกร
ภาคสวนตาง ๆ
จากการสอบถามความคิดเห็นจากกลุมตัวอยาง จํานวน 450 ตัวอยาง ที่เขารวมกิจกรรมตาง ๆ
ตอ ระดั บ ความเหมาะสมในประเด็น ที่เป น ตัว ชี้วัด ผลลั พ ธ ข องการจั ด งานด า นประสิ ท ธิ ผ ล พบวา
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 2.3 องคความรูที่ไดรับจากกิจกรรมตาง ๆ ที่นําไปสูการรวมกําหนดแนวทางและรูปธรรมการ
สงเสริมคุณธรรมตามประเด็นและพื้นที่ที่เปนฉันทามติรวมของหนวยงาน องคกรภาคสวนตาง ๆ มี ค า
คะแนนเฉลี่ ย เท า กั บ 4.98 อยู ใ นระดั บ มาก และผ า นเกณฑ เ มื่ อ เที ย บกั บ ผลการประเมิ น
อาจกล า วได ว า การจั ด งานครั้ ง นี้ มี ก ารจั ด งานที่ ผ ลลั พ ธ ข องการจั ด งาน ด า นประสิ ท ธิ ผ ล
ในประเด็นกลุมเปาหมายและผูเกี่ยวของที่เขารวมกิจกรรมตาง ๆ มีองคความรูที่นําไปสูการรวมกําหนด
แนวทางและรูปธรรมการสงเสริมคุณธรรมตามประเด็นและพื้นที่ที่เปนฉันทามติรวมของหนวยงาน องคกร
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ภาคสวนตาง ๆ มี ค วามเหมาะสมเนื่ อ งจากมี กิ จ กรรมที่ ใ ห ผู เ ข า ร ว มงานได รั บ ความรู ที่แสดงความ
คิดเห็นและหาฉันทามติรวมกันตอแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรม ดั ง รายละเอี ย ดในตารางที่ 22
ตารางที่ 22 ผลการประเมิ น ผลลั พ ธ ข องการจั ด งาน จํา แนกตามตั ว ชี้ วั ด ผลลั พ ธ ข องการจั ด งาน
ด า นประสิ ท ธิ ผ ลในประเด็ น กลุ ม เป า หมายและผู เ กี่ ย วข อ งที่ เ ข า ร ว มกิ จ กรรมต า ง ๆ
มี อ งค ค วามรู ที่ นํา ไปสู ก ารร ว มกํา หนดแนวทางและรู ป ธรรมการส ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
ตามประเด็ น และพื้ น ที่ ที่ เ ป น ฉั น ทามติ ร ว มของหน ว ยงาน องค ก รภาคส ว นต า ง ๆ
ผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ขอบเขตการประเมินตามตัวชี้วัด

KPI 2.3 องคความรูที่ไดรับ
จากกิจกรรมตาง ๆ ที่นําไปสู
การรวมกําหนดแนวทางและ
รูปธรรมการสงเสริมคุณธรรม
ตามประเด็นและพื้นที่ที่เปน
ฉันทามติรวมของหนวยงาน
องคกรภาคสวนตาง ๆ

ระดับความคิดเห็นของกลุมเปาหมายตอ
ความเหมาะสมของกิจกรรมทําใหไดรับ
ทราบทิศทาง/ขอตกลงรวม ที่นําไปสูการ
ขับเคลื่อนคุณธรรมดานวินัยทั้งภายในกลุม
เครือขายและรวมขับเคลื่อนในสังคมไทย

คาเฉลี่ย
(สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน)

การแปลผล

3.98 (0.65)

ระดับมาก

ผลการประเมิน
เมื่อเทียบกับเกณฑ
ผานเกณฑ
ไมผาน
เกณฑ

/

หมายเหตุ: 1. คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับนอยที่สุด, 1.81-2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับนอย,
2.61-3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับปานกลาง, 3.41-4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับมาก, 4.21-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับ
มากที่สุด
2. การผานเกณฑการประเมินตองมีคาคะแนนเฉลี่ย  3.41 อยูในระดับมาก

2.3 การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู แ ละนํ า องค ค วามรู ที ่ ไ ด รั บ ไปประยุ ก ต ใ ช ใ นหน ว ยงาน
องค ก รภาคส ว นต า ง ๆ เพื่ อ ร ว มขั บ เคลื่ อ นคุ ณ ธรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรูและนําองคความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในหนวยงาน องคกรภาคสวนตาง ๆ
เพื่อ รวมขับ เคลื่ อนคุณ ธรรม กําหนดให มีตัวชี้ วัด ในการประเมินจํ านวน 2 ตัวชี้ วัด ไดแก KPI 2.4 การ
แลกเปลี่ยนประสบการณและเรียนรูเรื่องการขับเคลื่อนคุณธรรมผานกิจกรรมตาง ๆ และ KPI 2.5 การเกิด
ความรูที่นําไปสูการเพิ่มศักยภาพ และสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในหนวยงาน เพื่อใหเกิดการ
ขับเคลื่อนคุณธรรม ในระดับพื้นที่ และองคกร
จากการสอบถามความคิดเห็นจากกลุมตัวอยาง จํานวน 450 ตัวอยาง ตอระดับความเหมาะสม
ในประเด็ นที่ เปนตัวชี้วัดผลลัพ ธของการจัดงานดานประสิทธิผล พบว าตัวชี้วัดที่ 2.5 การเกิดความรูที่
นํ า ไปสู ก ารเพิ่ ม ศั ก ยภาพ และสามารถนํ า ความรูที่ ได รับ ไปประยุก ต ใช ในหน ว ยงาน เพื่ อ ให เกิ ด การ
ขับเคลื่อนคุณธรรม ในระดับพื้นที่ และองคกร มีผลการประเมิน โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.95 อยูใน
ระดับมาก ในขณะที่ตัวชี้วัดที่ 2.4 การแลกเปลี่ยนประสบการณและเรียนรูเรื่องการขับ เคลื่อนคุณ ธรรม
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ผา นกิ จ กรรมต า ง ๆ มี ผ ลการประเมิ น โดยมี คา คะแนนเฉลี่ ย น อ ยกว า เท า กั บ 3.93 อยู ในระดั บ มาก
เชนเดียวกัน และผานเกณฑเมื่อเทียบกับผลการประเมิน
อาจกลาวไดวาการจัดงานครั้งนี้มีการจัดงานที่ผลลัพธของการจัดงานดานประสิทธิผลในประเด็น
การแลกเปลี่ยนเรียนรูและนําองคความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในหนวยงาน องคกรภาคสวนตาง ๆ เพื่อ
รวมขับเคลื่อนคุณธรรม มีความเหมาะสมในระดับมาก แตก็มีโอกาสยกระดับหรือพัฒนารูปแบบกิจกรรมที่
นําไปสูการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่นําไปสูการขับเคลื่อนคุณธรรมที่เปนรูปธรรมและยั่งยืนในระดับพื้นที่ไดใน
โอกาสตอไป ดังรายละเอียดในตารางที่ 23
ตารางที่ 23 ผลการประเมิ น ผลลั พ ธ ข องการจั ด งาน จํา แนกตามตั ว ชี้ วั ด ผลลั พ ธ ข องการจั ด งาน
ด า นประสิ ท ธิ ผ ลในประเด็ น การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู แ ละนํา องค ค วามรู ที่ ไ ด รั บ ไป
ประยุ ก ต ใ ช ในหน ว ยงาน องค ก รภาคส ว นต า ง ๆ เพื่ อ ร ว มขั บ เคลื่ อ นคุ ณ ธรรม
ผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ขอบเขตการประเมินตามตัวชี้วัด

KPI 2.4 การแลกเปลี่ยน
ประสบการณและเรียนรู
เรื่องการขับเคลื่อนคุณธรรม
ผานกิจกรรมตาง ๆ
KPI 2.5 การเกิดความรูที่
นําไปสูการเพิ่มศักยภาพ
และสามารถนําความรูที่
ไดรับไปประยุกตใชใน
หนวยงาน เพื่อใหเกิดการ
ขับเคลื่อนคุณธรรม ใน
ระดับพื้นที่ และองคกร

ระดั บ ความคิดเห็ นของกลุ มเป า หมายต อ
ความเหมาะสมของการแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ แ ละเรี ย นรู เรื่ อ งสมั ช ชา
คุณธรรมในการทํางานผานกิจกรรมตาง ๆ
ระดั บ ความคิดเห็ นของกลุ มเป า หมายต อ
ความเหมาะสมของการเกิ ด ความรู ที่
นํ าไปสูการเพิ่ มศั กยภาพและสามารถนํ า
ความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในหนวยงาน
เพื่ อ ให เกิ ด การขั บ เคลื่ อ นคุ ณ ธรรม ใน
ระดับพื้นที่ และองคกร
รวม

คาเฉลี่ย
(สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน)

การแปล
ผล

3.93 (0.69)

ระดับมาก

3.95 (0.71)

ระดับมาก

/

3.96

ระดับมาก

/

(0.62)

ผลการประเมิน
เมื่อเทียบกับเกณฑ
ผานเกณฑ
ไมผาน
เกณฑ
/

หมายเหตุ: 1. คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับนอยที่สุด, 1.81-2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับนอย,
2.61-3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับปานกลาง, 3.41-4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับมาก, 4.21-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับ
มากที่สุด
2. การผานเกณฑการประเมินตองมีคาคะแนนเฉลี่ย  3.41 อยูในระดับมาก

2.4) การเชื่ อ มโยงการทํา งานร ว มกั น ระหว า งสมาชิ ก ของแต ล ะเครื อ ข า ย
การประเมินผลลัพธของการจัดงานดานประสิทธิผลในประเด็ น การเชื่อมโยงการทํางานรวมกัน
ระหวางสมาชิกของแตละเครือขาย กําหนดใหมีตัวชี้วัดในการประเมินจํานวน 1 ตัวชี้ วัด ไดแก KPI 2.6
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ระดับ ความเหมาะสมของการจัดงานกอใหเกิดเครือขายในการขับเคลื่อนคุณธรรมเพิ่ มขึ้น และเกิดการ
เชื่อมโยงการทํางานรวมกันระหวางเครือขาย
จากการสอบถามความคิดเห็นจากกลุมตัวอยาง จํานวน 450 ตัวอยาง ที่เขารวมกิจกรรมตาง ๆ
ตอระดับความเหมาะสมในประเด็นที่เปนตัวชี้วัดผลลัพธของการจัดงาน ดานประสิทธิผล พบวาตัวชี้วัดที่
2.6 ระดับความเหมาะสมของการจัดงานกอใหเกิดเครือขายในการขับเคลื่อนคุณธรรมเพิ่มขึ้น และเกิดการ
เชื่อมโยงการทํางานรวมกันระหวางเครือขาย โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.90 อยูในระดับมาก และผาน
เกณฑเมื่อเทียบกับผลการประเมิน
อาจกลาวไดวาการจัดงานครั้งนี้มีการจัดงานที่ผลลัพธของการจัดงาน ดานประสิทธิผลในประเด็น
กลุมเปาหมายและผูเกี่ยวของที่เขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของงานกอใหเกิดการเชื่อมโยงการทํางานรวมกัน
ระหวางสมาชิกของแตละเครือขาย ดังรายละเอียดในตารางที่ 24
ตารางที่ 24 ผลการประเมิ น ผลลั พ ธ ข องการจั ด งาน จํา แนกตามตั ว ชี้ วั ด ผลลั พ ธ ข องการจั ด งาน
ด า นประสิ ท ธิ ผ ลในประเด็ น การเชื่ อ มโยงการทํา งานร ว มกั น ระหว า งสมาชิ ก ของ
แต ล ะเครื อ ข า ย
ผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ขอบเขตการประเมินตามตัวชี้วัด

KPI 2.6 ระดับความเหมาะสม
ของการจัดงานกอใหเกิด
เครือขายในการขับเคลื่อน
คุณธรรมเพิ่มขึ้น และเกิดการ
เชื่อมโยงการทํางานรวมกัน
ระหวางเครือขาย

ระดั บ ความเหมาะสมข องการจั ดงาน
ก อ ให เกิ ดเค รื อ ข า ยใน ก ารขั บ เค ลื่ อ น
คุณธรรมเพิ่ มขึ้น และเกิดการเชื่อมโยงการ
ทํางานรวมกันระหวางเครือขาย

คาเฉลี่ย
(สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน)

การแปลผล

3.90 (0.74)

ระดับมาก

ผลการประเมิน
เมื่อเทียบกับเกณฑ
ผานเกณฑ
ไมผาน
เกณฑ

/

หมายเหตุ: 1. คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับนอยที่สุด, 1.81-2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับนอย,
2.61-3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับปานกลาง, 3.41-4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับมาก, 4.21-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับ
มากที่สุด
2. การผานเกณฑการประเมินตองมีคาคะแนนเฉลี่ย  3.41 อยูในระดับมาก

3) ดานความสําเร็จ
การประเมินผลลัพธของการจัดงาน ดานความสําเร็จในประเด็นความพึงพอใจของผูเขารวมงาน
กําหนดใหมีตัวชี้วัดในการประเมินจํานวน 1 ตัวชี้วัด ไดแก KPI 2.6 ความพึงพอใจในภาพรวมตอการจัดงาน
จากการสอบถามความคิดเห็นจากกลุมตัวอยาง จํานวน 450 ตัวอยาง ตอระดับความเหมาะสมใน
ประเด็ นที่ เป น ตั วชี้ วัด ผลลัพ ธข องการจัด งาน ดา นความสํา เร็จ พบวาตั วชี้วั ดที่ 2.6 ความพึ งพอใจใน
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ภาพรวมตอการจัดงาน มีผลการประเมินโดยมีคาคะแนนเฉลี่ย 4.01 อยูในระดับมาก และผานเกณฑเมื่อ
เทียบกับผลการประเมิน
อาจกลาวไดวาการจัดงานครั้งนี้มีการจัดงานที่ผลลัพธของการจัดงานดานความสําเร็จในประเด็น
ความพึงพอใจของผูเขารวมงาน มีความเหมาะสมในระดับมาก ดังรายละเอียดในตารางที่ 25
ตารางที่ 25 ผลการประเมิ น ผลลั พ ธ ข องการจั ด งาน จํา แนกตามตั ว ชี้ วั ด ผลลั พ ธ ข องการจั ด งาน
ด า นความสํา เร็ จ ในประเด็ น ความพึ ง พอใจของผู เ ข า ร ว มงาน
ผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ขอบเขตการประเมินตามตัวชี้วัด

KPI 2.7 ความพึงพอใจใน ระดับ ความคิดเห็นของกลุ มเปา หมายต อ
ภาพรวมตอการจัดงาน
ระดับความพึงพอใจในภาพรวมตอการจัด
งาน

คาเฉลี่ย
(สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน)

การแปล
ผล

4.01 (0.65)

ระดับมาก

ผลการประเมิน
เมื่อเทียบกับเกณฑ
ผานเกณฑ
ไมผาน
เกณฑ
/

หมายเหตุ: 1. คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับนอยที่สุด, 1.81-2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับนอย,
2.61-3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับปานกลาง, 3.41-4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับมาก, 4.21-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับ
มากที่สุด
2. การผานเกณฑการประเมินตองมีคาคะแนนเฉลี่ย  3.41 อยูในระดับมาก

3. คุ ณ ค า ของงานสมั ช ชาคุ ณ ธรรมแห ง ชาติ
การประเมินคุณคาของงานคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10 กําหนดใหมีตัวชี้วัดในการประเมินจํานวน
4 ตัวชี้วัด ไดแก
KPI 3.1 คุณคาดานการสรางกระแสทําใหองคกรเครือขายเกิดความตระหนักและตื่นตัวมีฏิบัติการ
รวมกับเครือขายในการขับเคลื่อนคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
KPI 3.2 คุณคาดานการสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนตอการขับเคลื่อนคุณธรรม
KPI 3.3 คุณคาดานเกิดการนํานโยบายดานคุณธรรม จริยธรรมที่สอดคลองกับแผนแมบทสงเสริม
คุณธรรมแหงชาตินําสูการพัฒนา ตอยอดและขยายผลในระดับองคกร/พื้นที่อยางเปนรูปธรรม
KPI 3.4 คุณคาดานการสงเสริมงานวิจัยและวิชาการเพื่อสรางสังคมคุณธรรม
จากการสอบถามความคิดเห็นจากกลุมตัวอยาง จํานวน 450 ตัวอยาง ตอระดับความเหมาะสมใน
ประเด็นที่เปนตัวชี้วัดคุณคาของงาน พบวาตัวชี้วัดที่ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 มีผลการประเมินโดยมีคาคะแนน
เฉลี่ย ตั้งแต 3.97-4.07 อยูในระดับมาก และผานเกณฑเมื่อเทียบกับผลการประเมิน
อาจกลาวไดวาการจัดงานครั้งนี้คุณคาของการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติมีความเหมาะสม
ในระดับ มาก แตควรตองพั ฒ นากิจกรรมที่นํ าไปสูก ารสรางคุณ คาใหเกิดขึ้น ในประเด็น คุณ ค าดานการ
สงเสริมงานวิจัยและวิชาการเพื่อสรางสังคมคุณธรรม ดังรายละเอียดในตารางที่ 26
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ตารางที่ 26 ผลการประเมิ น คุ ณ ค า ของการจั ด งาน จํา แนกตามตั ว ชี้ วั ด ด า นคุ ณ ค า ของงาน
สมั ช ชาคุ ณ ธรรมแห ง ชาติ ครั้ง ที่ 10
ผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

KPI 3.1 คุณคาดานการสราง
กระแสทําใหองคกรเครือขาย
เกิดความตระหนักและตื่นตัวมี
ปฏิบัติการรวมกับเครือขายใน
การขับเคลื่อนคุณธรรม พอเพียง
วินัย สุจริต จิตอาสา

ขอบเขตการประเมินตามตัวชี้วัด

ระดับความคิดเห็นของกลุมเปาหมาย
ตอคุณคาในดานการสรางกระแส
ทําใหองคกรเครือขายเกิดความ
ตระหนักและตื่นตัวมีปฏิบัติการ
รวมกับเครือขายในการขับเคลื่อน
คุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิต
อาสา
KPI 3.2 คุณคาดานการสราง
ระดับความคิดเห็นของ
การมีสวนรวมของทุกภาคสวน กลุมเปาหมายตอคุณคาในดาน
ตอการขับเคลื่อนคุณธรรม
การมีสวนรวมของทุกภาคสวนตอ
การขับเคลื่อนคุณธรรม
KPI 3.3 คุณคาดานเกิดการนํา ระดับความคิดเห็นของกลุมเปาหมาย
นโยบายดานคุณธรรม จริยธรรม ตอคุณคาในดานเกิดการนํา
ที่สอดคลองกับแผนแมบท
นโยบายดานคุณธรรม จริยธรรมที่
สงเสริมคุณธรรมแหงชาตินําสู
สอดคลองกับแผนแมบทสงเสริม
การพัฒนา ตอยอดและขยายผล คุณธรรมแหงชาตินําสูการพัฒนา
ในระดับองคกร/พื้นที่อยางเปน ตอยอดและขยายผลในระดับ
รูปธรรม
องคกร/พื้นที่อยางเปนรูปธรรม
KPI 3.4 คุณคาดานการสงเสริม ระดับความคิดเห็นของกลุมเปาหมาย
งานวิจัยและวิชาการเพื่อสราง
ตอคุณคาในดานการสงเสริม
สังคมคุณธรรม
งานวิจัยและวิชาการเพื่อสราง
สังคมคุณธรรม
รวม

คาเฉลี่ย
(สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน)

การแปลผล

ผลการประเมิน
เมื่อเทียบกับเกณฑ
ผานเกณฑ ไมผาน
เกณฑ
/

4.03

(0.77)

ระดับมาก

4.07

(0.65)

ระดับมาก

/

4.04

(0.73)

ระดับมาก

/

3.97

(0.72)

ระดับมาก

/

4.03 (0.65)

ระดับมาก

หมายเหตุ: 1. คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับนอยที่สุด, 1.81-2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับนอย,
2.61-3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับปานกลาง, 3.41-4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับมาก, 4.21-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับ
มากที่สุด
2. การผานเกณฑการประเมินตองมีคาคะแนนเฉลี่ย  3.41 อยูในระดับมาก
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4. เปรียบเทียบผลการประเมินประเด็นหลักของกระบวนการดําเนินงานและผลลัพธที่ไดจากการจั ด
งานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ
เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินประเด็นหลักของกระบวนการดําเนินงานและผลลัพธที่ไดจากการ
จัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ พบวาทุกประเด็นหลักมีผลการประเมิน มี คาคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 3.904.04 อยูในระดับมากและผานเกณฑการประเมิน
พิ จ ารณาแยกรายประเด็ น พบว า ผลลั พ ธ ข องการจั ด งานในด า นประสิ ท ธิ ผ ล ประเด็ น
กลุมเปาหมายและผูเกี่ยวของเกิดความตระหนักและตื่นตัว ในการขับเคลื่อนคุณธรรม โดยเฉพาะคุณธรรม
ดา นวิ นั ย มี ค าคะแนนเฉลี่ย มากที่ สุด เท ากั บ 4.04 รองลงมาเป น 1) คุณ คา ของงานสมั ช ชาคุ ณ ธรรม
แหงชาติ 2) ดานความสําเร็จประเด็นความพึงพอใจของผูเขารวมงาน 3) ดานการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู 4) ดานประสิทธิผล ประเด็นกลุมเปาหมายและผูเกี่ยวของที่เขารวมกิจกรรมตาง ๆ มีองคความรูที่
นําไปสูการรวมกําหนดแนวทางและรูปธรรมการสงเสริมคุณ ธรรมตามประเด็นและพื้น ที่ที่เปนฉันทามติ
รวมของหนวยงาน องคกรภาคสวนตาง ๆ มีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.03, 4.01, 4.01, 3.98 (ตามลําดับ)
โดยที่ดานประสิทธิผล ประเด็นการเชื่อมโยงการทํางานรวมกันระหวางสมาชิกของแตละเครือขายมีคา
คะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด เทากับ 3.90 ดังรายละเอียดในตารางที่ 27
ตารางที่ 27 ผลการประเมินประเด็นหลักของกระบวนการดําเนินงานและผลลัพธที่ไดจากการจัดงาน
สมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10
ประเด็นหลักของกระบวนการดําเนินงานและผลลัพธ
ที่ไดจากการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ

คาเฉลี่ย (สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน)

ผลการประเมิน
การแปลผล

ผลการประเมิน
เมื่อเทียบกับเกณฑ
ผานเกณฑ ไมผานเกณฑ

1. กระบวนการดําเนินงานของการจัดงาน
1.1 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู

4.01 (0.70)

ระดับมาก

1.2 การจัดงานภาพรวมในดานการลงทะเบียน การประสานงาน
สถานที่ และการอํานวยความสะดวก
2. ผลลัพธของการจัดงาน

3.94 (0.85)

ระดับมาก

/
/

2.1 ดานประสิทธิภาพ

3.97 (0.72)

ระดับมาก

/

4.04 (0.67)

ระดับมาก

/

3.98 (0.65)

ระดับมาก

/

2.2 ดานประสิทธิผล
2.2.1 กลุ มเป า หมายและผู เกี่ ย วข อ งเกิ ด ความตระหนั ก และ
ตื่นตัว ในการขับเคลื่อนคุณธรรม โดยเฉพาะคุณธรรมดานวินัย
2.2.2 กลุมเปาหมายและผูเกี่ยวของที่เขารวมกิจกรรมตาง ๆ มี
องคความรูที่นําไปสูการรวมกําหนด แนวทางและรูปธรรมการ
สงเสริมคุณธรรมตามประเด็นและพื้นที่ที่เปนฉันทามติรวม ของ
หนวยงาน องคกรภาคสวนตาง ๆ
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ตารางที่ 27 ผลการประเมินประเด็นหลักของกระบวนการดําเนินงานและผลลัพธที่ไดจากการจัดงาน
สมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10 (ตอ)
ประเด็นหลักของกระบวนการดําเนินงานและผลลัพธ
ที่ไดจากการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ

คาเฉลี่ย (สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน)

ผลการประเมิน
การแปลผล

ผลการประเมิน
เมื่อเทียบกับเกณฑ
ผานเกณฑ ไมผานเกณฑ

2.2.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรูและนําองคความรูที่ไดรับไป
ประยุกตใชในหนวยงาน องคกรภาคสวนตาง ๆ เพื่อรวม
ขับเคลื่อนคุณธรรม
2.2.4 การเชื่อมโยงการทํางานรวมกันระหวางสมาชิกของแตละ
เครือขาย
2.3 ดานความสําเร็จ

3.96 (0.62)

ระดับมาก

/

3.90 (0.74)

ระดับมาก

/

2.3.1 ความพึงพอใจของผูเขารวมงาน

4.01 (0.65)

ระดับมาก

/

3. คุณคาของงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ

4.03 (0.65)

ระดับมาก

/

หมายเหตุ: 1. คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับนอยที่สุด, 1.81-2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับนอย,
2.61-3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับปานกลาง, 3.41-4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับมาก, 4.21-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับ
มากที่สุด
2. การผานเกณฑการประเมินตองมีคาคะแนนเฉลี่ย  3.41 อยูในระดับมาก
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บทที่ 5
สรุปผลการประเมิน และขอเสนอแนะ
การประเมินผลการจัดงานสมัช ชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้ง ที่ 10 มี วัตถุ ประสงคเพื่อประเมิ นผล
กระบวนการดําเนินงานของกิจกรรมหลักที่จัดในงานและผลลัพ ธของการจัดงาน ในดานประสิ ทธิภาพ
ดานประสิทธิผล ดานความสําเร็จ และดานคุณคาของงาน รวมทั้งปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน เพื่ อ
เปนแนวทางในการปรับปรุงกิจกรรมการจัดงานใหเหมาะสมยิ่งขึ้นในโอกาสตอไป
การประเมินผลครั้งนี้ไดดําเนินการจัดเก็บขอมูลจากผูเขารวมงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ระหวาง
วั นที่ 2-3 กรกฎาคม 2562 ณ ศู นย วัฒ นธรรมแห งประเทศไทย กรุ งเทพมหานคร โดยวิ ธีการสํ ารวจด วย
แบบสอบถามจากกลุ มเปา หมาย กํา หนดเปา หมายในการแจกแบบสอบถามในภาพรวม จํ า นวน 500
ตัว อย า ง ได รับ กลั บ คื น จํา นวนทั้ ง สิ้น 450 ตั ว อย า ง คิ ด เป น ร อ ยละ 90.00 รวมทั้ ง การสั ง เกตการจั ด
นิ ท รรศการจํ า นวน 7 โซน และการเก็ บ ข อ มู ล จากการสั ม ภาษณ แ บบเจาะลึ ก ซึ่ ง สามารถสั มภาษณ
ผูเขารวมงานไดจํานวนทั้งสิ้น 35 คน สรุปผลการประเมินและขอเสนอแนะไดดังนี้

สรุปผลการประเมิน
1. ผลการประเมิ นกระบวนการดํา เนิ นงานในภาพรวมของการจัดงานสมัช ชาคุณ ธรรม
แหงชาติ ครั้งที่ 10
กลุ มตัว อย างที่ เขารวมงานสมัช ชาคุณ ธรรมแห งชาติ ครั้ งที่ 10 จากข อมู ล พื้ นฐานส วนบุคคล
พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 60.67 มีอายุเฉลี่ย 40 ป จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี รอยละ
48.67 ประเภทของกลุมเปาหมายที่เขารวมงาน สวนใหญเปนเครือขายองคกรภาครัฐ รอยละ 56.89 ไม
เคยเขารวมงาน รอยละ 58.44 สวนผูที่เคยเขารวมงาน มีการนําไปใชป ระโยชน รอยละ 85.03 เหตุผล
สําคัญที่ทําใหตัดสินใจเขารวมงานของกลุมตัวอยาง พบวาสวนใหญไดรับเชิญเขารวมกิจกรรม/หนวยงาน
มอบหมาย รอยละ 39.33
ในสวนของการเขารวมงาน พบวากลุมตัวอยางไดเขารวมกิจกรรมวิชาการ โดยเปนกิจกรรมโดย
เปนกิจกรรมการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย การปาฐกถาพิเศษ “การขับเคลื่อนคุณธรรมสูชุมชน” มากที่สุด
รอยละ 70.89 ของจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด รองลงมา คือ กิจกรรมเวทีรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอและ
แนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย รอยละ 67.11 การจัดนิทรรศการโซนการจัดนิทรรศการโซน
ที่ 1 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 รอยละ 65.78 กิจกรรมเวทีผูสรางแรงบันดาลใจ “วินัยคน
สะท อนวินัยชาติ” รอยละ 63.33 สําหรับ ผูที่เขารวมในแตละกิจกรรมมีความเห็น วาทุกกิ จกรรมมี ความ
เหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรมและการนําไปใชประโยชน ซึ่งมีคาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.78-4.13
อยู ในระดับ มาก ซึ่ งกิ จกรรมเวที ผูส รา งแรงบั น ดาลใจ “วินั ย คน สะท อ นวิ นัย ชาติ ” เป น กิ จ กรรมที่ มี
กระบวนการจัดที่มีความเหมาะสมมากที่สุด คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.13 และกิจกรรมการจัดนิทรรศการ
โซนที่ 3 การขับเคลื่อนคุณธรรมขององคเครือขาย 6 เครือขาย เปนกิจกรรมสามารถนําไปใชประโยชนได
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มากที่ สุ ด คา คะแนนเฉลี่ ย เท า กับ 4.00 โดยที่ ก ารจั ด นิ ท รรศการโซนลานกิ จกรรมสาระบั น เทิ ง เป น
กิจกรรมที่มี กระบวนการจัดที่มีความเหมาะสมและการนําไปใชประโยชน นอยที่สุ ด มี คา คะแนนเฉลี่ ย
เทากับ 3.79
สําหรับความเหมาะสมของกระบวนการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห งชาติในภาพรวมนั้น พบวา
กลุ ม ตั ว อย า งที่ ได เข า ร ว มงานสมั ช ชาคุ ณ ธรรมแห ง ชาติ เห็ น ว า การจั ด งานครั้ ง นี้ มี ก ารจั ด ระบบการ
ลงทะเบียนลวงหนาและการลงทะเบียนหนางาน มีคาคะแนนเฉลี่ยระดับความเหมาะสมมากที่สุด มีคา
คะแนนเฉลี่ยระดับความเหมาะสมมากที่สุด เทากับ 4.13 อยูในระดับมาก และเห็นวาการจัดสถานที่และ
สภาพแวดลอมของการจัดงาน มีคาคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด เทากับ 3.83 อยูในระดับมาก ในดานผลลัพธที่
เกิดขึ้นจากการจัดงาน พบวาผลลัพธที่เกิดขึ้นของการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติในประเด็น การจัด
งานครั้ งนี้ส งผลให เครือ ข า ยเกิ ด ความตื่ น ตั ว เรื่ อ งคุ ณ ธรรมและมี ป ฏิ บั ติ ก ารรว มของเครื อข า ยในการ
ขับเคลื่อนคุณธรรมคุณธรรมดานวินัย ตามบริบทของตนเอง มีคาคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 4.04 อยู
ในระดับมาก โดยผลลัพธที่เกิดขึ้นนอยกวาดานอื่น ๆ คือ การเขารวมงานครั้งนี้ไดกอใหเกิดเครือขายใน
การขับเคลื่อนคุณ ธรรมเพิ่มขึ้น และเกิดการเชื่อมโยงการทํางานรวมกันระหวางเครือขาย มีคาคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 3.90 อยูในระดับมาก
ในดานคุณคาที่เกิดขึ้นจากการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10 พบวาสวนใหญเห็นวา
คุณคาที่เกิดขึ้นของการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ในดานเกิดการสรางการมี สวนรวมของทุ กภาค
สวนตอการขั บเคลื่อนคุณธรรม มี คาคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 4.07 อยูในระดั บ มาก โดยคุ ณคาที่
เกิดขึ้นนอยกวาดานอื่น ๆ คือ คุณคาดานการสงเสริมงานวิจัยและวิชาการเพื่ อสรางสังคมคุณธรรม มีคา
คะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด เทากับ 3.97 อยูในระดับมาก

2. ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานและผลลัพธที่ไดจากการจัดงานสมัชชาคุณธรรม
แหงชาติ
2.1 สรุปการประเมินผลกระบวนการดําเนินงานและผลลัพธที่ไดจากการจัดงาน
การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10 ไดกําหนดกรอบของการประเมินผลเพื่อประเมิน
กระบวนการดําเนินงานและผลลัพธการจัดงาน ประกอบไปดวย
1. กระบวนการดําเนินงานของการจัดงาน 1) การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู มีจํานวนตัวชี้วัด 2 ตัว
2) การจัดงานภาพรวมในดานการลงทะเบียน การประสานงาน สถานที่ และการอํานวยความสะดวก มี
จํานวนตัวชี้วัด 4 ตัว
2. ผลลั พ ธที่ไดจากการจัดงาน ประกอบไปดวย 1) ดานประสิ ทธิ ภาพ มี จํานวนตัวชี้ วัด 1 ตัว
2) ดานประสิทธิผล มีจํานวนตัวชี้วัด 4 ตัว 3) ดานความสําเร็จ มีจํานวนตัวชี้วัด 1 ตัว
3. ดา นคุ ณ ค าที่ ได รับ มี จํ า นวนตั วชี้ วั ด 4 ตัว ซึ่ง การประเมิ น ผลได มี ก ารเก็ บ ข อ มูล จากการ
สอบถามความคิด เห็ น ตอ ระดับ ความเหมาะสมในประเด็น ตามตัวชี้วัดจากกลุ มตั วอย า ง จํ านวน 450

การประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10

91

ตัวอยาง และการสอบถามความคิดเห็นผูเขารวมสัมมนา โดยการผ า นเกณฑ ก ารประเมิ น ต อ งมี ค า
คะแนนเฉลี่ ย  3.41 อยูในระดับมาก
1. กระบวนการดํา เนิ น งานของการจั ด งาน
1.1 การออกแบบกิ จ กรรมการเรี ย นรู
ทุ กตัวชี้วัดมีผลการประเมินโดยมีคาคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต 3.97-4.04 อยูในระดับมาก และผาน
เกณฑเมื่อเทียบกับผลการประเมิน โดยภาพรวมในดานการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่ประเด็นเนื้อหา
ของกิจกรรมในภาพรวมนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคของการจัดงาน มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.01 อยู
ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาแยกรายตัวชี้วัด พบวาตัวชี้วัดที่ 1.1 การจัดใหมีกิจกรรมที่เหมาะสมและสอดคลอง
กับกรอบแนวคิดหลัก (Theme) ของการจัดงานที่เนนการขับเคลื่อนคุณธรรม “วินัยคน สะทอนวินัยชาติ”
มีคาคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 4.04 โดยที่ตัวชี้วัด 1.2 การกําหนดแนวคิดและรูปแบบของการจัดงาน
เขาถึงกลุมเปาหมายครบทุกภาคสวน คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.97
1.2 การจั ด งานภาพรวมในด า นการลงทะเบี ย น การประสานงาน สถานที่ และการ
อํา นวยความสะดวก
ทุ กตัวชี้วัดมีผลการประเมินโดยมีคาคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต 3.83-4.13 อยูในระดับมาก และผาน
เกณฑเมื่อเที ยบกับผลการประเมิน โดยภาพรวมในดานการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่มีการจัดงาน
ภาพรวมในดานการลงทะเบียน การประสานงาน สถานที่ และการอํานวยความสะดวก มีคาคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 3.94 อยูในระดับมาก
อาจกลาวไดวาการจัดงานครั้งนี้มีการจัดงานภาพรวมในดานการลงทะเบี ยน การประสานงาน
สถานที่และการอํานวยความสะดวกการออกแบบกิ จกรรมการเรียนรู ที่ มีความเหมาะสม แตก็มีโอกาส
ยกระดับหรือพัฒนาโดยเฉพาะในดานการจัดสถานที่ และสภาพแวดลอมของการจัดงาน
2. ผลลั พ ธ ข องการจั ด งาน
2.1 ด า นประสิ ท ธิ ภ าพ
การประเมิ น ผลลั พ ธ ข องการจั ด งานด า นประสิ ท ธิ ภ าพ พิ จ ารณาจากตั ว ชี้ วั ด ความคุมคา
ตอการลงทุนของกระบวนการจัดงานมี ผ ลการประเมิ น มี ค า คะแนนเฉลี่ ย 3.97 อยู ใ นระดั บ มาก
และผ า นเกณฑ เ มื่ อ เที ย บกั บ ผลการประเมิ น อาจกล า วได ว า การจั ด งานครั้ ง นี้ มี ผ ลลั พ ธ ข องการ
จั ด งาน ด า นประสิ ท ธิ ภ าพในประเด็ น ประโยชนที่ไดรบั คุมคากับเวลาและคาใชจายที่มารวมงาน
2.2 ด า นประสิ ท ธิ ผ ล
2.2.1 กลุ ม เป า หมายและผู เ กี่ ย วข อ งเกิ ด ความตระหนั ก และตื่ น ตั ว ในการขั บ เคลื่ อ น
คุ ณ ธรรม โดยเฉพาะคุ ณ ธรรมด า นวิ นั ย
การประเมิน ผลลัพ ธข องการจัด งานด านประสิท ธิ ผล พิ จ ารณาจากตัวชี้ วัด กิ จ กรรมสง ผลให
เครื อขา ยเกิด ความตื่น ตัวเรื่ องคุณ ธรรมและมี ป ฏิ บั ติ การรวมของเครื อข ายในการขับ เคลื่ อ นคุณ ธรรม
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คุณธรรมดานวินัย ตามบริบทของตนเอง มีผลการประเมิน โดยมีคาคะแนนเฉลี่ย 4.04 อยูในระดับมาก
และผานเกณฑเมื่อเทียบกับผลการประเมิน อาจกลาวไดวาการจัดงานครั้งนี้มีผลลัพธของการจัดงานดาน
ประสิ ทธิ ผ ลในประเด็น กลุ มเป า หมายและผู เกี่ย วขอ งเกิด ความตระหนั ก และตื่ น ตั วในการขั บ เคลื่ อ น
คุณธรรม โดยเฉพาะคุณธรรมดานวินัย
2.2.2 กลุมเปาหมายและผูเกี่ยวของที่เขารวมกิจกรรมตาง ๆ มีองคความรูที่นําไปสูการรวม
กํา หนด แนวทางและรูป ธรรมการสงเสริมคุณ ธรรมตามประเด็น และพื้ นที่ที่ เป น ฉั นทามติ รว มของ
หนวยงาน องคกรภาคสวนตาง ๆ
การประเมินผลลัพธของการจัดงานดานประสิทธิผล พิจารณาจากตัวชี้วัดระดับความเหมาะสม
ขององคความรูที่ไดรับ จากกิ จกรรมตาง ๆ ที่นํ าไปสูการรวมกํา หนดแนวทางและรูป ธรรมการส งเสริ ม
คุณธรรมตามประเด็นและพื้นที่ที่เปนฉันทามติรวมของหนวยงาน องคกรภาคสวนตาง ๆ มีผลการประเมิน
โดยมีคาคะแนนเฉลี่ย 3.98 อยูในระดับมาก และผานเกณฑเมื่อเทียบกับผลการประเมิน อาจกลาวไดวา
การจัดงานครั้งนี้มีผลลัพธของการจัดงานดานประสิทธิผลในประเด็นกลุมเป าหมายและผูเกี่ยวของที่เขา
รวมกิจกรรมตาง ๆ มีองคความรูที่นําไปสูการรวมกําหนดแนวทางและรูปธรรมการสงเสริมคุณธรรมตาม
ประเด็นและพื้นที่ที่เปนฉันทามติรวมของหนวยงาน องคกรภาคสวนตาง ๆ
2.2.3 การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู แ ละนํา องค ค วามรู ที่ ไ ด รั บ ไปประยุ ก ต ใ ช ใ นหน ว ยงาน
องค ก รภาคส ว นต า ง ๆ เพื่ อ ร ว มขั บ เคลื่ อ นคุ ณ ธรรม
ทุกตัวชี้วัดมีผลการประเมินโดยมีคาคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต 3.93-3.95 อยูในระดับมาก และผ าน
เกณฑเมื่อเทียบกับผลการประเมิน โดยภาพรวมผลลัพธของการจัดงาน ดานประสิทธิผลในประเด็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและนําองคความรูที่ไดรับ ไปประยุกตใชในหนวยงาน องคกรภาคสวนตาง ๆ เพื่อรวม
ขับเคลื่อนคุณธรรม มีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 3.96 อยูในระดับมาก
อาจกลาวไดวาการจัดงานครั้งนี้มีการจัดงานที่ผลลัพธของการจัดงานดานประสิทธิผลในประเด็น
การแลกเปลี่ยนเรียนรูและนําองคความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในหนวยงาน องคกรภาคสวนตาง ๆ เพื่อ
รวมขับเคลื่อนคุณธรรม มีความเหมาะสมในระดับมาก แตก็มีโอกาสยกระดับหรือพัฒนารูปแบบกิจกรรมที่
นําไปสูการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่นําไปสูการขับเคลื่อนคุณธรรมที่เปนรูปธรรมและยั่งยืนในระดับพื้นที่ไดใน
โอกาสตอไป
2.2.4 การเชื่ อ มโยงการทํา งานร ว มกั น ระหว า งสมาชิ ก ของแต ล ะเครื อ ข า ย
การประเมินผลลัพธของการจัดงาน ดานประสิทธิผลในประเด็นการเชื่อมโยงการทํางานรวมกัน
ระหวางสมาชิกของแตละเครือขาย พิจารณาจากตัวชี้วัดระดับ ความเหมาะสมของการจัดงานกอให เกิด
เครือขายในการขับเคลื่อนคุณธรรมเพิ่มขึ้น และเกิดการเชื่อมโยงการทํางานรวมกันระหวางเครือขาย โดย
มีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 3.90 อยูในระดับมาก และผานเกณฑเมื่อเทียบกับผลการประเมิน
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2.3 ด า นความสํา เร็ จ
ความพึ ง พอใจของผู เ ข า ร ว มงาน
การประเมินผลลัพธของการจัดงานดานความสําเร็จ พิจารณาจากตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจใน
ภาพรวมตอการจัดงาน มีผลการประเมินโดยมีคาคะแนนเฉลี่ย 4.01 อยูในระดับมาก และผานเกณฑเมื่อ
เทียบกับผลการประเมิน
อาจกลาวไดวาการจัดงานครั้งนี้มีการจัดงานที่ผลลัพธของการจัดงานดานความสําเร็จในประเด็น
ผูเขารวมงานมีความพึงพอใจในภาพรวมตอการจัดงาน มีความเหมาะสมในระดับมาก
3. คุ ณ ค า ของคุ ณ ค า ของงานสมั ช ชาคุ ณ ธรรมแห ง ชาติ
การประเมินคุณคาของงานกําหนดใหมีตัวชี้วัดในการประเมินจํานวน 4 ตัวชี้วัด มีผลการประเมิน
โดยมีคาคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต 3.97-4.07 อยูในระดับมาก และผานเกณฑเมื่อเทียบกับผลการประเมิน อาจ
กลาวไดวาการจัดงานครั้งนี้คุณคาของการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติมีความเหมาะสมในระดับมาก
โดยเฉพาะคุณคาดานการสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนตอการขับเคลื่อนคุณธรรม คุณคาดานเกิด
การนํานโยบายดานคุณธรรมจริยธรรมที่สอดคลองกับแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาตินําสูการพัฒนา
ตอยอดและขยายผลในระดับองคกร/พื้นที่อยางเปนรูปธรรม ที่จะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ในระดับตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น แตควรตองพัฒนากิจกรรมที่นําไปสูการสรางคุณคาใหเกิดขึ้นในประเด็นการ
สงเสริมงานวิจัยและวิชาการเพื่อสรางสังคมคุณธรรม
4. เปรียบเทียบผลการประเมินประเด็นหลักของกระบวนการดําเนินงานและผลลัพธที่ไดจาก
การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ
เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินประเด็นหลักของกระบวนการดําเนินงานและผลลัพธที่ไดจากการ
จัดงานสมัชชาคุณ ธรรมแหงชาติ พบวาทุกประเด็นหลักมีผลการประเมิน มีคาคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 3.904.04 อยูในระดับมากและผานเกณฑการประเมิน
หากพิ จ ารณาแยกรายประเด็ น พบว า ผลลั พ ธ ข องการจั ด งานในด า นประสิ ท ธิ ผ ล ประเด็ น
กลุมเปาหมายและผูเกี่ยวของเกิดความตระหนักและตื่นตัว ในการขับเคลื่อนคุณธรรม โดยเฉพาะคุณธรรม
ดานวินัย มีคาคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 4.04 โดยที่ดานประสิทธิผลประเด็นการเชื่อมโยงการทํางาน
รวมกันระหวางสมาชิกของแตละเครือขาย มีคาคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด เทากับ 3.90

ขอเสนอแนะ
จากการประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10 ที่มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผล
การดําเนินงานของกิจกรรมหลักที่จัดในงานและผลลัพธของการจัดงาน เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง
กิจกรรมการจัดงานใหเหมาะสมยิ่งขึ้นในโอกาสตอไปนั้น มีขอเสนอแนะที่ทางผูจัดงาน และผูที่เกี่ยวของ
ควรนําไปพิจารณา ดังตอไปนี้
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1. ดานภาพรวมของการจัดงาน มีประเด็นที่ควรพิจารณา ดังนี้
1) เพื่อใหการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ เปนงานในระดับชาติที่ทุกภาคีเครือขายตองเขามา
มีสวนรวมเปนเจาภาพในการดําเนินการรวมกัน ดังนั้นการวิเคราะหองคประกอบของกลุมเปาหมายที่เขา
รวมงานอาจตองมีความหลากหลายจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับแนวคิดของงาน ซึ่งควร
มีการกระจายในทุกภาคสวน กลุมคนที่รวมขับเคลื่อนควรมีทุกระดับ โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว เพื่อเปน
การจูงใจและสรางการมีสวนรวมในการเขารวมงาน ใหทุกภาคสวนเกิดความตระหนักไปสูสังคมคุณธรรม
จนสงผลใหสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น
2) ออกแบบการจัดกิจกรรมใหมีกระบวนการสรางการเชื่อมโยงเครือขายที่เปนรูปธรรม และการ
เสริม พลังเครือขา ยอยางตอเนื่อง เพื่อ รวมขับ เคลื่อนสังคมคุณ ธรรม เชน การจัด กิจกรรมแลกเปลี่ย นรู
ระหวางเครือขาย การติดตอสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลข าวสารระหวางเครือขาย และสานพลัง
ของภาคีเครือขาย
3) การพัฒนารูปแบบการจัดงานและการจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่ทุกกิจกรรมควรตองสามารถสื่อสาร
และเชื่อมโยงไปสูแนวคิดหลักของการจัดงานได สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของภาคีเครือขายทุก
ภาคสวนในการมารวมเป น กลไกการขั บ เคลื่อ นคุณ ธรรม การติ ด ตามประเมิน ผล และการขยายภาคี
เครือขายความรวมมือในการสงเสริมคุณธรรมในสังคมไทยใหเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งมีการยกระดับการจัดงาน
ใหเกิดคุณคาของการจั ด งานสมั ช ชาคุ ณ ธรรมแห ง ชาติ โดยเฉพาะในดานการสงเสริมงานวิจัยและ
วิช าการเพื่ อสรางสังคมคุ ณ ธรรม และประเด็น การกระตุนจิต สํา นึกต อการขับ เคลื่อ นคุ ณ ธรรมยังคงมี
ความสําคัญ ดังนั้นรูปแบบการจัดงานทั้งกิจกรรมวิชาการและการจัดนิทรรศการ ควรตองสื่อสารเนื้อหาให
มีทั้งเชิงหลักการและแนวทางทางการปฏิบัติ รวมทั้งกระบวนการตอ งใหเกิ ดองคความรูและการเสริม
ศักยภาพที่ชัดเจน กิจกรรมที่นําไปสูการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่นําไปสูการขับเคลื่อนคุณธรรมที่เปนรูปธรรม
และยั่งยืนในระดับพื้นที่ และการขยายเครือขายใหมากที่สุด ซึ่งการทํางานและเชื่อมโยงในลักษณะของ
เครือ ขาย จะทํา ใหเกิดการขับ เคลื่อนคุณ ธรรมไปสูระดับ ของการลงมือทํ ากิจกรรมรวมกัน เพื่ อใหบ รรลุ
เปาหมายที่กําหนดไวรวมกัน
4) ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) และหนวยงานที่เกี่ยวของควรสนับสนุนใหเกิดกระบวนการ
จัดการความรู และสรางความรูจากการปฏิบัติงานจริงของภาคีเครือขายตาง ๆ ในพื้น ที่ เพื่อสังเคราะห
เปนองคความรูใหม หรือนวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนใหเกิดสังคมคุณธรรมบนฐานความรูจากการปฏิบัติ
จริงของพื้นที่
2. ดานกิจกรรมวิชาการและการจัดนิทรรศการ มีประเด็นที่ควรพิจารณา ดังนี้
จากขอเสนอแนะของผูเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่ไดเสนอแนะใหมีการปรับปรุง การเตรียมความ
พรอมของกระบวนการจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ และประเด็นจากการ
สังเกตการจัดนิทรรศการมีดังตอไปนี้
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1) สถานที่จัดงาน ตองเปนสถานที่ที่เหมาะสมตอการจัดกิจกรรมงานวิชาการ “สมัชชาคุณธรรม”
และงานแสดงผลงาน “ตลาดนั ด คุ ณ ธรรม” ควรเป น สถานที่ ที่ บุ คคลทั่ วไป รวมทั้ งเด็ ก และเยาวชน
สามารถเขาถึงไดงา ยตอการเขารวมกิจกรรมและการเดินทางมารวมงานไดสะดวก
2) การยกระดับ กิ จ กรรม ควรมีก ารนํ า เสนอผลการขั บ เคลื่อ นตามประกาศเจตนารมณ ข อง
เครือขายสมัชชาคุณธรรมแหงชาติครั้งที่ผานมา โดยอาจจัดเปนกิจกรรมวิชาการมีกระบวนการรายงาน
อยางเปนระบบ โดยแสดงผลการดําเนินงานที่เปนรูปธรรมรวมกับประเด็นของการไดรับ การตอบสนอง
จากรัฐบาล นั บปนขั้นตอนหนึ่งที่สรางความตระหนักใหภาคีเครือข ายทุ กภาคสวนเห็นความสํ าคัญของ
สมั ช ชาคุ ณ ธรรมมากขึ้ น ซึ่ง เป น เครื่อ งมือ หลั ก ของการขั บ เคลื่ อ นและส งเสริ ม คุ ณ ธรรมให เกิ ด ขึ้ น ใน
สังคมไทยไดอยางตอเนื่อง
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แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเขารวมงานตอภาพรวมของการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10
ภายใตแนวคิด “1 ทศวรรษ สรางสังคมคุณธรรม: วินัยคน สะทอนวินัยชาติ”
ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย
โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ที่ตรงกับขอมูล/ความคิดเห็นของทาน
1. เพศ
 1. ชาย
 2. หญิง
2. อายุ ………………ป (ใสตัวเลขตามอายุจริง มากกวา 6 เดือนใหปดเปน 1 ป)
3. ระดับการศึกษา  1. ต่ํากวาปริญญาตรี
 2. ปริญญาตรี
 3. สูงกวาปริญญาตรี
4. ทานเขารวมโดยเปนผูแทนจากเครือขาย/หนวยงาน

 1. เครือขายองคกรภาครัฐ  2. เครือขายธุรกิจ/เอกชน
 3.เครือขายองคกรภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว และเด็กและเยาวชน  4. เครือขายศาสนา
 5. เครือขายองคกรการศึกษา  6. เครือขายสื่อมวลชน  7. อื่นๆ (ระบุ)…………………………………………..
5. เหตุผลสําคัญที่สุดของการเขารวมงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติในครั้งนี้ (ตอบเพียงขอเดียว)
 1. เปนภารกิจ/ยุทธศาสตรของหนวยงาน/เปนหนวยงานรวมจัด
 2. เห็นความสําคัญและตองการเปนสวนหนึ่งของการขับเคลื่อน
 3. การไดรับองคความรู/แนวทางขับเคลื่อนที่เปนรูปธรรม
 4. ขยาย/สรางเครือขายและแนวรวมตอการขับเคลื่อนคุณธรรม
 5. ไดรับเชิญเขารวมกิจกรรม/หนวยงานมอบหมาย
 6. อื่นๆ (ระบุ)…………………………………
6. ทานเคยเขารวมกิจกรรมเวทีสมัชชาคุณธรรมในปกอนๆ หรือไม
 1. ไมเคยเขารวมเลย (ขามไปตอบขอ 8)  2. เคยเขารวม (ระบุ)………ครั้ง
7. การนําความรูจากเวทีสมัชชาคุณธรรมปกอน ๆ ไปใชประโยชน
 2.1 ไมไดใชประโยชน
 2.2 ใชประโยชน (ระบุ ประเด็น/วิธีการนําไปใชประโยชน)...............................................................................
8. ทานไดเขารวมกิจกรรมดังตอไปนี้หรือไม กรณีที่เขารวมขอใหทานไดประเมินความเหมาะสมของกิจกรรม การนํา
ความรูที่ไดรับไปใชประโยชน
กิจกรรม

การเขารวม
กิจกรรม
ไมได
เขา
รวม

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562
1. เวทีรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ
แนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของ
สังคมไทย

เขา
รวม

ระดับความเหมาะสมของ
กิจกรรมที่จัด
กรณีที่เขารวมกิจกรรม
มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด

ระดับการนําความรูที่ไดรับ
จากการเขารวมกิจกรรมไปใช
ประโยชน
มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด
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กิจกรรม

การเขารวม
กิจกรรม
ไมได
เขา
รวม

เขา
รวม

ระดับความเหมาะสมของ
กิจกรรมที่จัด
กรณีที่เขารวมกิจกรรม
มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด

ระดับการนําความรูที่ไดรับ
จากการเขารวมกิจกรรมไปใช
ประโยชน
มาก
ที่สุด

2. การนําเสนอกรณีศึกษา/การแสดงพลัง/การโชวผลงานการขับเคลื่อนคุณธรรมความดีของภาคีเครือขาย
2.1 หองยอยที่ 1 เครือขายองคกร
ภาครัฐ: ตนแบบองคกรภาครัฐยุคใหม ใส
ใจคุณธรรม
2.2 หองยอยที่ 2 เครือขายองคกรธุรกิจ:
“ทิศทางธุรกิจกับการสรางสรรคสังคม
คุณธรรม”
2.3 หองยอยที่ 3 เครือขายองคกร
การศึกษา: ตนแบบเสริมสรางวินัย ใน
สถานศึกษา
2.4 หองยอยที่ 4 เครือขายองคกร
สื่อมวลชน: รูเทาทันสื่อรับมือขาวลวง
(Fake News) พักกอนโพสต”
2.5 หองยอยที่ 5 เครือขายองคกร
ศาสนา: ศาสนากับกระบวนการสราง
พฤติกรรมดานวินัย
2.6 หองยอยที่ 6 เครือขายภาคประชา
สังคม ชุมชน ครอบครัว และเด็กและ
เยาวชน: วิถีชีวิตไทยสรางวินัยคนในชาติ
2.7 หองยอยที่ 7 ผลสําเร็จการขับเคลื่อน
แผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ
ระดับกระทรวง
วันที่ 3 กรกฎาคม 2562
3.ปาฐกถาพิเศษ“การขับเคลื่อนคุณธรรม
สูชุมชน”
4. เวทีนําเสนอทิศทางขางหนา การ
ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมของภาคี
เครือขาย
5. เวทีผูสรางแรงบันดาลใจ “วินัยคน
สะทอนวินัยชาติ”
6. กิจกรรมการจัดนิทรรศการ
6.1 โซนที่ 1 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
รัชกาลที่10
6.2 โซนที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการ
สงเสริมคุณธรรม 10 ป การขับเคลื่อน
สมัชชาคุณธรรมและผลการขับเคลื่อน

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด
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กิจกรรม

การเขารวม
กิจกรรม
ไมได
เขา
รวม

เขา
รวม

ระดับความเหมาะสมของ
กิจกรรมที่จัด
กรณีที่เขารวมกิจกรรม
มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด

ระดับการนําความรูที่ไดรับ
จากการเขารวมกิจกรรมไปใช
ประโยชน
มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด

แผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับ
ที่ 1 พ.ศ.2559-2564
6.3 โซนที่ 3 การขับเคลื่อนคุณธรรมของ
องคเครือขาย 6 เครือขาย
6.4 โซนที่ 4 องคความรู นวัตกรรมการ
สงเสริมคุณธรรม
6.5 โซนที่ 5 ลานกิจกรรมสาระบันเทิง

9. การประเมินความเหมาะสมของกระบวนการจัดงานในภาพรวม มีความเหมาะสมในระดับใด
ประเด็นหลักในการประเมิน

ความคิดเห็นตอระดับความเหมาะสม
ของกระบวนการการจัดงานในภาพรวม
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

1. การจัดงานครั้งนี้มีกิจกรรมที่เหมาะสมและสอดคลองกับ กรอบแนวคิดหลัก (Theme) ของการ
จัดงานที่เนนการขับเคลื่อนคุณธรรม “วินัยคน สะทอนวินัยชาติ”
2. การกําหนดแนวคิดและรูปแบบการจัดงานครั้งนี้ เขาถึงกลุมเปาหมายผูเขารวมงานครบทุกภาคสวน
3. การจัดระบบการลงทะเบียนลวงหนาและการลงทะเบียนหนางาน
4. การประชาสัมพันธภายในงาน (ปาย/บุคลากร/เสียงตามสาย)
5. การจัดสถานที่และสภาพแวดลอมของการจัดงาน (หองประชุม/จุดรับประทานอาหาร/ลานจอดรถ)
6. การประสานงานของเจาหนาที่ในการจัดงาน

10. ผลลัพธของการจัดงาน มีความเหมาะสมในระดับใด
ประเด็นหลักในการประเมิน
1. ประโยชนที่ไดรับคุมคากับเวลาและคาใชจายที่มารวมงาน
2. ทานไดรับทราบทิศทาง/ขอตกลงรวม ที่นําไปสูการขับเคลื่อนคุณธรรมดานวินัยทั้งภายในกลุม
เครือขายและรวมขับเคลื่อนในสังคมไทย
3. การจัดงานครั้งนี้สงผลใหเครือขายเกิดความตื่นตัวเรื่องคุณธรรมและมีปฏิบัติการรวมของ
เครือขายในการขับเคลื่อนคุณธรรมคุณธรรมดานวินัย ตามบริบทของตนเอง
4. งานสมัชชาคุณธรรมเปนเวทีกลางที่ทานไดแลกเปลี่ยนประสบการณและไดเรียนรูแนวทางการ
ขับเคลื่อนคุณธรรมผานกิจกรรมตาง ๆ
5. ทานไดรับแนวทาง/องคความรู นวัตกรรมดานการสงเสริมคุณธรรม จากกิจกรรมตางๆ เพิ่มขึ้น
และนําไปสูการเพิ่มศักยภาพของตนได
6. การเขารวมงานครั้งนี้ทานสามารถนําความรูที่ไดรับไปขยายผลตอและประยุกตใชในระดับพื้นที่
หนวยงาน องคกรภาคสวนตาง ๆ อยางเปนรูปธรรม
7. การเขารวมงานครั้งนี้ไดกอใหเกิดเครือขายในการขับเคลื่อนคุณธรรมเพิ่มขึ้น และเกิดการ
เชื่อมโยงการทํางานรวมกันระหวางเครือขาย

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย

นอยที่สุด
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ประเด็นหลักในการประเมิน

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย

นอยที่สุด

8. ทานพึงพอใจในภาพรวมตอการจัดงานครั้งนี้

11. ทานคิดวางานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10 ไดกอใหเกิดคุณคาในดานและระดับใด
ประเด็นหลักในการประเมิน

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย

นอยที่สุด

1. คุณคาดานการสรางกระแสทําใหองคกรเครือขายเกิดความตระหนักและตื่นตัวมีปฏิบัติการ
รวมกับเครือขายในการขับเคลื่อนคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
2. คุณคาดานการสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนตอการขับเคลื่อนคุณธรรม
3. คุ ณ ค าด า นเกิ ดการนํ า นโยบายด า นคุ ณ ธรรม จริ ยธรรมที่ ส อดคล อ งกั บ แผนแม บ ทส งเสริ ม
คุณธรรมแหงชาตินําสูการพัฒนา ตอยอดและขยายผลในระดับองคกร/พื้นที่อยางเปนรูปธรรม ที่จะ
สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในระดับตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น
4. คุณคาดานการสงเสริมงานวิจัยและวิชาการเพื่อสรางสังคมคุณธรรม

12. ขอเสนอแนะตอการขับเคลื่อนคุณธรรม/แนวทางในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
13. ขอเสนอแนะอื่น ๆ ตอการจัดงานในครั้งตอไป
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
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แบบสังเกตผูเขารวมกิจกรรมการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย
การจัดการความรูและเวทีทางวิชาการของการจัดงานงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10
ภายใตแนวคิด “1 ทศวรรษ สรางสังคมคุณธรรม: วินัยคน สะทอนวินัยชาติ”
ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย
วันที่.............................. เวลา……………. น.
หัวขอที่สังเกต:

1.เวทีรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะแนวทางการ

6. หองยอยที่ 5

ขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย

พฤติกรรมดานวินัย

ภาครัฐยุคใหม ใสใจคุณธรรม

เครือขายภาคประชาสังคม ชมชน ครอบครัว และเด็กและ
เยาวชน: วิถีชีวิตไทยสรางวินัยคนในชาติ

3. หองยอยที่ 2 เครือขายองคกรธุรกิจ: “ทิศทางธุรกิจ

8. หองยอยที่ 7 ผลสําเร็จการขับเคลื่อนแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ

กับการสรางสรรคสังคมคุณธรรม”

ระดับกระทรวง

2. หองยอยที่ 1 เครือขายภาครัฐ: ตนแบบองคกร

4. หองยอยที่ 3

เครือขายองคกรการศึกษา: ตนแบบ
เสริมสรางวินัย ในสถานศึกษา

5. หองยอยที่ 4 เครือขายองคกรสื่อมวลชน: รูเทาทันสื่อ
รับมือขาวลวง (Fake News) พักกอนโพสต”

เครือขายองคกรศาสนา: ศาสนากับกระบวนการสราง

7. หองยอยที่ 6

 9. ปาฐกถาพิเศษ“การขับเคลื่อนคุณธรรมสูชุมชน”
10. เวทีนําเสนอทิศทางขางหนา การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมของภาคี
เครือขาย

11. เวทีผูสรางแรงบันดาลใจ “วินัยคน สะทอนวินัยชาติ”

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูเขากิจกรรมการสัมมนา
* จํานวนผูเขารวมกิจกรรม........................ คน (จากเอกสารลงทะเบียน) * จํานวนผูเขารวมกิจกรรม.......................... คน
(จากการแจงนับ)
สวนที่ 2 ประเด็นการสังเกตกระบวนการจัดกิจกรรม
1. รูปแบบการจัดกิจกรรม (ขั้นตอน/วิธีการ)
รายละเอียดการสังเกต
ขอสังเกต/ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ

2. บรรยากาศการจัดกิจกรรม (การแลกเปลี่ยนเรียนรู/การแสดงความคิดเห็น/การซักถาม ฯลฯ)
รายละเอียดการสังเกต
ขอสังเกต/ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ

3. สภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก (สถานที่จัดกิจกรรม/โสต/อุปกรณตาง ๆ เอกสารประกอบหัวขอกิจกรรม
มีการแจกลวงหนา และเพียงพอหรือไม การลงทะเบียน/เจาหนาที่จัดกิจกรรม )
..............................................................................................................................................................................................
4. ผลที่เกิดขึ้น
4.1 การมีสวนรวมของผูเขาชมนิทรรศการ (ถามี ผูเขารวมกิจกรรมมีสวนรวมอยางไร เชน การแสดงความคิดเห็น ซักถาม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น)
..............................................................................................................................................................................................
4.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู (กิจกรรมเปดโอกาสใหแลกเปลี่ยนเรียนรูมากนอยแคไหน)
..............................................................................................................................................................................................
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4.3 การเชื่อมโยงเครือขาย/ขยายเครือขาย
..............................................................................................................................................................................................
5. สรุปเนื้อหา/ประเด็น (ยอ ๆ) ของกิจกรรมที่เขาไปสังเกต
5.1 แนวทาง/องคความรู นวัตกรรมดานการสงเสริมคุณธรรม
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
5.2 เนื้อหาสงผลใหเครือขายเกิดความตื่นตัวเรื่องคุณธรรมและมีปฏิบัติการรวมของเครือขายในการขับเคลื่อนคุณธรรม
คุณธรรม ตามบริบทของตนเอง
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
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แบบสังเกตผูเขาชมนิทรรศการ และกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
ของผูเขารวมงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10
ภายใตแนวคิด “1 ทศวรรษ สรางสังคมคุณธรรม: วินัยคน สะทอนวินัยชาติ”
ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย
1. หัวขอนิทรรศการ และกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
 1.1 โซนที่ 1 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่10
 1.2 โซนที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสงเสริมคุณธรรม 10 ป การขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมและผลการขับเคลื่อน
แผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่1 พ.ศ.2559-2564
 1.3 โซนที่ 3 การขับเคลื่อนคุณธรรมขององคเครือขาย 6 เครือขาย
 1.4 โซนที่ 4 องคความรู นวัตกรรมการสงเสริมคุณธรรม
 1.5 โซนที่ 5 ลานกิจกรรมสาระบันเทิง/เวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรมและพื้นที่การเรียนรูของภาคีเครือขาย
2. วันที่สังเกต ………………………………………….. เวลา......................................น.
3. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม.................................................................คน (จากการประมาณการ)
4. รูปแบบการจัดนิทรรศการ (วิธีการ/รูปแบบการนําเสนอ)
รายละเอียดการสังเกต
ขอสังเกต/ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ

5. ผลที่เกิดขึ้น
5.1 ความสนใจของผูเขารวมกิจกรรม (การฟง/การรวมกิจกรรมจนจบ ฯลฯ)
..............................................................................................................................................................................................
5.2 การมีสวนรวมของผูเขาชมนิทรรศการ (ถามีผูเขารวมกิจกรรมมีสวนรวมอยางไร เชน การแสดงความคิดเห็น ซักถาม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น)
..............................................................................................................................................................................................
5.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู (กิจกรรมเปดโอกาสใหแลกเปลี่ยนเรียนรูมากนอยแคไหน)
..............................................................................................................................................................................................
5.4 การเชื่อมโยงเครือขาย /ขยายเครือขาย
..............................................................................................................................................................................................
6. สรุปเนื้อหา/ประเด็น (ยอ ๆ) ของนิทรรศการที่เขาไปสังเกต
6.1 แนวทาง/องคความรู นวัตกรรมดานการสงเสริมคุณธรรม
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
6.2 เนื้อหาสงผลใหเครือขายเกิดความตื่นตัวเรื่องคุณธรรมและมีปฏิบัติการรวมของเครือขายในการขับเคลื่อนคุณธรรม
คุณธรรม ตามบริบทของตนเอง
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
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แบบสัมภาษณความคิดเห็นของผูเขารวมงาน
ตอภาพรวมของการจัดงานงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10
ภายใตแนวคิด “1 ทศวรรษ สรางสังคมคุณธรรม: วินัยคน สะทอนวินัยชาติ”
ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย
...................................................................................................................................................................................
1. ขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูล
2. ประเภทกลุมเปาหมายผูเขารวมงาน
 1. เครือขายองคกรภาครัฐ  2. เครือขายองคกรธุรกิจ/เอกชน
 3. เครือขายภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว และเด็กและเยาวชน  4. เครือขายองคกรศาสนา
 5. เครือขายองคกรการศึกษา  6. เครือขายองคกรสื่อมวลชน  7. อื่น ๆ (ระบุ)……………
3. ความคิดเห็นตอภาพรวมของการจัดงาน
แนวคําถาม
1. ความคาดหวังจากการเขารวมงานในครั้งนี้ และสิ่งที่ไดจากการเขา
รวมงานเปนไปตามที่คาดหวังหรือไม และอะไรที่ไมบรรลุผลตามความ
คาดหวัง เพราะเหตุใด

คําตอบ/ความคิดเห็น/แงมุมตาง ๆ

2. ความเหมาะสมของการจัด กิ จกรรมในงานสมัชชาคุ ณ ธรรมแห งชาติ (เช น ความเหมาะสมของเนื้ อ หา ความรู ที่ได รั บ
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู)
2.1 กิจกรรมการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย ไดแก การปาฐกถาพิเศษ การ
อภิ ปราย และเวทีรว มกํ า หนดทิ ศทางการขั บเคลื่ อ นคุ ณ ธรรมและ
ฉันทามติที่เปนประกาศเจตนารมณรวมกันของหนวยงาน องคกรภาค
สวนตาง ๆ
2.2 กิจกรรมการยกยอง เชิดชูบุคคล องคกร ที่เปนแบบอยางในดาน
คุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
2.3 กิจกรรมการจัดการความรูและเวทีทางวิชาการ
2.4 กิจกรรมการจัดนิทรรศการ
2.5 กิจกรรมการสงเสริมสมัชชาคุณธรรม อื่น ๆ ในงาน (เวทีกลาง)
3. การยกระดั บ รู ป แบบการจั ด งาน ให มี ผ ลลั พ ธ ที่ ต อบสนอง
ความสําเร็จในดานการสรางการรับรูและจิตสํานึก การสงเสริมความรู
และเพิ่มศักยภาพ การสรางเครือขาย ภายใตการมีสว นรวมของทุ ก
ภาคส ว น ที่ มี ค วามเป น สากล ท า นมี ข อ เสนอแนะที่ เป น รู ป ธรรม
อยางไร
4. ประเด็นอื่น ๆ การพูดคุยสอบถามความคิดเห็นตอการจัดงานฯ ใน
ภาพรวม (สิ่งที่ประทับใจมากที่สุด/อะไรภายในงานที่อยากใหมีการ
ปรับปรุง แกไขมากที่สุด)
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1 ทศวรรษ สรางสังคมคุณธรรม: วินัยคน สะทอนวินัยชาติ
1. นิยามและคําจํากัดความ
พจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ไดใหความหมายของวินัยวา คือ ระเบี ยบแบบ
แผนและขอบังคับ ขอปฏิบัติ
พจนานุ กรมพุ ทธศาสน ฉบับ ประมวลศัพ ท ใหค วามหมายของวินั ยวา คือ ระเบี ย บแบบแผน
สําหรับฝกฝนควบคุมความประพฤติของบุคคลใหมีชีวิตที่ดีงามเจริญก าวหนา และควบคุมหมูชนให อยู
รวมกันดวยความสงบเรียบรอย ดีงาม
คณะกรรมการสงเสริมคุณ ธรรมแห งชาติ นิย ามวินัยวา หมายถึ งการยึดมั่ น และรับผิ ดชอบใน
หนาที่ของตน ทั้งวินัยตอตนเองในการผลักดันชีวิตใหกาวหนา วินัยตอองคกร สังคม ปฏิบัติตามจริยธรรม
จรรยาบรรณและเคารพตอกฎหมาย
สรุปความหมายของวินัย คือ การอยูในระเบียบแบบแผนและขอปฏิบัติ การยึดมั่นและรับผิดชอบ
ในหนาที่ของตน ทั้งวินัยตอตนเอง ตอองคกร ตอสังคม ปฏิบัติตามจริยธรรม จรรยาบรรณ และเคารพตอ
กฎหมาย ถือเปนพื้นฐานและเครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนาคน
จากความหมายของคุณธรรม “วินัย” ขางตนจะเห็นลักษณะของวินัย ดังนี้
1) มีระเบียบและจริยธรรมปฏิบัติตนตามหนาที่ของพลเมืองดี
2) ปฏิบัติตนตามกติกาขององคกรและสังคมที่กําหนด
3) ปฏิบัติตามกฎกติกาจรรยาบรรณของวิชาชีพ
4) เคารพตอกฎหมาย
“วินัย” เปนคุณธรรมที่มีหนาที่กํากับและสงเสริมใหบุคคล สังคมอยู รวมกัน อยางสันติสุข และ
ชวยพัฒ นาสังคมใหเจริญกาวหนาอยางยั่งยืน วินัย เปนคุณธรรมหลักที่มีความเชื่อมโยงกับคุณธรรมอื่ น
ไดแก ความซื่อตรง คนที่มีวินัยเปนคุณธรรม จะทําดวยความวิริยะอุตสาหะจนกลายเปนความเคยชินและ
เปนชีวิตประจําวัน ไมวาจะมีคนเห็นหรือไมก็ตาม เปนพฤติกรรมที่อยูบนความสํานึก “รับผิดชอบ” ผูมี
วินัยจะเปนผูรผู ิดชอบชั่วดี รูวาสิ่งใดควรทํา สิ่งใดไมควรทํา และมีจิตสํานึกเพื่อประโยชนสวนรวมมากกวา
ประโยชนสวนตน
2. สถานการณคุณธรรม “วินัยคนสะทอนวินัยชาติ”
1) จากการสํารวจสถานการณคุณ ธรรมจริยธรรมของสังคมไทย ป 2561 ที่จัดทําโดยความ
รวมมือของศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด กระทรวงวัฒนธรรม และบริษัท
อิ มเมจพลัสได ดําเนินการสํารวจขอมูลจากกลุมผูที่เกี่ยวของต อการดํ าเนิ นงานสมัชชาคุ ณธรรมในระดั บ
ภูมิภาค ซึ่งประกอบไปดวยผูที่เข ารวมงานงานสมัชชาคุณ ธรรมภาคกลาง ภาคเหนือ และสอบถามทาง
ไปรษณียในภูมิภาคที่ยังไมไดมีการจัดงาน คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต ปงบประมาณ 2561
จํานวน 608 คน
ผลการสํารวจพบวาปญหาที่มีความรุนแรงสูงสุด 5 ลําดับแรก คือ ปญหาความซื่อสัตยสุจริต การ
ทุจริตคอรรัปชั่น (คาเฉลี่ย 4.13) รองลงมา คือ ปญ หาดานจิตสํานึกสาธารณะ ขาดความรับ ผิดชอบตอ
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สังคมเห็นแกประโยชนสวนตัวมากกวาสวนรวม (คาเฉลี่ย 3.95) ปญหาพฤติกรรมวัตถุนิยม บริโภคนิยมไม
มีความพอเพียง (คาเฉลี่ย 3.91) ปญหาขาดระเบียบวินัย ไมเคารพกติกา กฎหมาย (คาเฉลี่ย 3.82) ปญหา
ขาดความสามัคคีเกิดความขัดแยงในสังคม และปญหาคนรุนใหมไมคอยมีสัมมาคารวะ ไมเคารพผูใหญ
(คาเฉลี่ยเทากันที่ 3.73)
สําหรับคุณธรรม 5 อันดับแรก ที่ควรไดรับการสงเสริมในสังคมไทย พบวาคุณธรรมที่ควรสงเสริม
มากที่ สุ ด คื อ ความซื่ อ สัต ย สุ จ ริต ยึ ดมั่ น ในความถูก ตอ งต อ หน า ที่ แ ละบุ ค คลทั่ ว ไป (ค าเฉลี่ ย 4.36)
รองลงมา คือ ความมีวินัย ทั้งตอตนเองและตอสังคม (คาเฉลี่ย 4.27) การปฏิบัติตนตามกฎ/ระเบียบ/
ขอบังคับ/กฎหมายของสังคม (คาเฉลี่ย 4.24) การดําเนินชีวิตดวยความพอเพี ยง (คา เฉลี่ ย 4.23) และ
ความรับผิดชอบตอผูอื่นและสังคม (คาเฉลี่ย 4.20) ตามลํา ดับ เมื่อเปรียบเที ยบกับ ผลการสํารวจในป
2560 นั้น 5 ลําดับแรก ไดแกความซื่อสัตยสุจริตยึดมั่นในความถูกตองตอหนาที่และบุคคลทั่วไป ความ
พอเพียงในการดํารงชีวิต จิตสาธารณะและความรับผิดชอบตอสังคม ความสามัคคี ความมีวินัยตอตนเอง
และตอสังคม จิตสํานึกในคุณธรรมจริยธรรม จะเห็นไดวาประเด็นความซื่อสัตยสุจริต ความมีวินัย ความ
พอเพี ยง จิ ตสํานึกสาธารณะ ยังคงเปนลําดับตนของคุณ ธรรมที่ควรสงเสริม แตในป 2561 จะเห็นไดวา
ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาพฤติกรรมดานวินัย ทั้งวินัยทั้งตอตนเองและตอสังคม การปฏิบัติตนตามกฎ/
ระเบียบ/ขอบังคับ/กฎหมายของสังคม เปนประเด็นที่ควรสงเสริมมากขึ้นกวาในป 2560 และมีแนวโนมที่
เพิ่มขึ้นอยางชัดเจน ในป 2562
คุณธรรมที่ควรปลูกฝงใหเด็กและเยาวชน 3 ลําดับแรก ไดแก ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย
สุจริตและความมีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผ (รอยละ 24.90, 20.19 และ 10.34 ตามลําดับ) ซึ่งสอดคลองกับผล
การศึกษาในป 2560 ที่จัดลําดับ 5 ลําดับ ของคุณ ธรรมที่ควรปลูกฝงใหเด็ กและเยาวชน ไดแก ความมี
ระเบียบ ความซื่อสัตยสุจริต ความมีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผ ความกตัญูกตเวที และมีความขยันหมั่นเพียร
โดยพบวาหลักคุณธรรมที่ควรยึดถือเพื่อการอยูรวมกันของคนในชุมชน/ทองถิ่น 3 อันดับแรก ไดแก ความ
มี วิ นั ย เคารพในกติ ก า ความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต จริ ง ใจต อ กั น และเห็ น แก ป ระโยชน ส ว นรวมมากกว า
ผลประโยชนสวนตัว เมื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษาในป 2560 พบวามีความแตกตางกันในบางประเด็น
โดยในป 2560 หลักคุณ ธรรมที่ควรยึดถือเพื่อการอยูรวมกัน 3 ลําดับ แรก ไดแก ความสามัคคี ความมี
น้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผ และความมีระเบียบวินัย
2) ผลการศึกษาสถานการณ คุณธรรมของสังคมไทย ประจําป 2562 ที่ดําเนิน การสํารวจโดย
ศูนยคุณธรรม กลุมตัวอยางเห็นวาสังคมไทยในปจจุบันผูคนมีคุณธรรมในระดับปานกลางมากที่สุด รอยละ
52.00 และในระดับนอย สูงถึงรอยละ 32.50 โดยคิดวาในอนาคตสังคมไทยจะมีคุณธรรมลดลง สูงถึงรอยละ
59.10 ซึ่งสาเหตุ ข องการขาดคุณ ธรรมในสังคมไทยเกิ ดจากป ญ หาการที่ คนในสั งคมไม มี วินั ย รอ ยละ
59.70 รองลงมา คือ การคํานึงถึงแตประโยชนสวนตัว ขาดความซื่อสัตยสุจริต การไมรูจักพอเพียง การที่
ผู ใหญ ในบ านเมื อ งเป น ตั ว อย า งที่ ไมดี การที่ ค นส วนใหญ ข าดความรั บ ผิ ดชอบ ขาดความสามัค คี อั น
กอใหเกิดความขัดแยงในสังคม ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี รอยละ 57.90, 51.10, 45.60, 35.80,
32.00, 31.30, 27.30 ตามลําดับ และเห็นวาการมีจิตสํานึกที่ดี รวมทั้งการมีวินัยเปนประเด็นคุณธรรมที่
รัฐบาลควรส งเสริมใหกั บ ประชาชน รอ ยละ 60.30 และ 57.00 ทั้ งนี้ค นรุ น ใหม ควรได รับ การปลู ก ฝ ง
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คุณ ธรรมสูงสุ ด 5 ลําดับ แรก คือ 1) ความมีวินัย 2) ความมีน้ําใจตอ กั นและกั น 3) ความซื่อสัตย สุจริต
4) การคํานึ งถึงประโยชนสวนรวม และ 5) การมีจิตสํานึกที่ดี โดยเห็นวาการเขา มาของ Social Media
(Facebook, Line, Instagram) กอใหเกิดปญหาสูงสุด 5 ลําดับแรก คือ 1) มีการใชวาจาที่หยาบคายมากขึ้น
2) เกิดการหลอกลวงซึ่งกันและกันมากขึ้น 3) ความขัดแยงกันระหวางความคิดมากขึ้น 4) ความสัมพันธ
เสื่อมถอยลง และ 5) เกิดการเรียนแบบในทางที่ผิด ซึ่งประชาชนควรจะพัฒนาคุณธรรมเพื่อใหสามารถใช
Social Media อยางสรางสรรคในดานการคิดอยางไตรตรอง/มีสติ ความรับผิดชอบ การมีวินัยในตนเอง
การคํานึงถึงประโยชนสวนรวม ความมีน้ําใจตอกันและกัน
3) จากการขับ เคลื่อนงานดานคุณ ธรรมในป 2562 ผานเวทีสมั ชชาคุณ ธรรมใน 4 ภู มิภ าค
ทําใหเห็นถึงสถานการณคุณธรรมตามการรับรูของกลุมเครือขายในภูมิภาคตาง ๆ พบวาคุณธรรมที่ควร
ไดรับการสงเสริมในสังคมไทยมากที่สุด คือ ความซื่อสัตยสุจริต ยึดมั่นในความถูกตอง ความมีวินัยทั้งตอ
ตนเองและต อสังคม การปฏิบัติตนตามกฎ/ระเบีย บ/ขอบังคับ/กฎหมายของสังคม การดําเนินชีวิตดวย
ความพอเพียง ความรับผิดชอบตอผูอื่นและสังคม พบวามีแนวโนมเรื่องวินัยที่คนในสังคมใหความสําคัญ
มากขึ้น
จากการจัดสมั ชชาคุณ ธรรมใน 4 ภู มิภ าค พบวาประเด็น วินั ย เป น ประเด็ น ที่ ภาคีเครือข ายให
ความสําคัญมากเปนอันดับหนึ่ง โดยมีประเด็นยอย ไดแก ประเด็นดานวินัยการจัดการขยะ วินัยจราจร
วินัยการออม และวินัยในการใชสื่อสังคมออนไลน
1. กลุมที่มปี ญหาดานวินัยมาก ไดแก เจาหนาที่รฐั ประชาชนทั่วไปเด็ก เยาวชน และครอบครัว
2. ลักษณะของกลุม โดยกลุมเหลานี้มีแนวโนมขาดวินัยทั้ งตอตนเอง ชุมชน องคกร และสังคม
มากขึ้น ไมสามารถบริห ารจัดการเวลาของตนเองได ขาดวินัย ในตนเอง และไมเคารพกฎระเบี ยบของ
องคกร
4) “10 ปรากฏการณ คุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย”ซึ่งไดศึกษา รวบรวม สังเคราะหขอมูล
จากประเด็นสถานการณ สําคัญที่เกิดขึ้นในชวงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2562 จากแหลงขาวที่มีความ
หลากหลาย ทั้งจากเว็บไซตขาว และสื่อสังคมออนไลน ไดสะทอนสถานการณคุณธรรมดานวินัย ดังนี้
4.1) “ขยะลนเมือง”ปญ หาสําคัญ คือ “การเพิ่มขึ้น ของปริม าณขยะ” ทั้ งจากการเพิ่ มขึ้ นของ
ประชากร การพัฒนาเศรษฐกิจ เทคโนโลยี ที่มุงเนนใหเกิดการบริโภคอยางมหาศาล รวมถึงพฤติกรรมการ
บริโภคของคนในสังคม ทําใหเกิดขยะมูลฝอยที่มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้ น นํ ามาสูปญหาดานการจัดการ และ
กําจัดอยางถูกวิธี
สถานการณขยะในประเทศไทย
จากการสรุปสถานการณมลพิษของประเทศไทยเมื่อป 2561 โดยกรมควบคุมมลพิษ พบวามีขยะ
มูลฝอย เกิดขึ้นประมาณ 27.82 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากป 2560
 รอยละ 1.64 ถูกคัดแยก และนํากลับไปใชประโยชน
 รอยละ 34 ถูกนําไปกําจัดอยางถูกตอง
 รอยละ 39 กําจัดไมถูกตอง
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ทั้งนี้ขอมูลที่นาสนใจ คือ จํานวนขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจะเป นขยะพลาสติกประมาณ 2 ลานตัน
และมีการนํากลับมาใชใหมเพียง 0.5 ลานตัน นอกจากนั้นยังพบวามีของเสียอัน ตรายจากชุมชน เกิดขึ้น
638,000 ตัน
 รอยละ 65 เปนซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและขยะอิเล็กทรอนิกสจํานวนถึง 414,600 ตัน
 รอยละ 35 เปนขยะอันตรายประเภทอื่น ๆ เชน แบตเตอรี่ ถานไฟฉาย ภาชนะบรรจุสารเคมี
กระป องสเปรย 223,400 ตัน ในจํานวนนี้ไดรับการจัดการอย างถูกตองเพี ยงร อยละ 13 หรือ
ประมาณ 83,600 ตัน
ประเทศไทยยังไมมีกฎระเบียบที่จะคัดแยกของเสียอันตรายออกจากขยะทั่วไป และกฎหมายใน
การกํากับดูแลใหผูผลิตหรือภาคเอกชนรับผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส
สัตวท ะเลพิการและตายจากขยะพลาสติก เชน กรณีที่สั ตวแพทย ประจําศูนย วิจัย และพั ฒ นา
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยฝงตะวันออกผาชันสูตรซากเตาตนุพบวามีขยะในทองสะสมอยูเปน
จํานวนมาก ทําใหอุดตันระบบทางเดินอาหารจนตาย และกรณีวาฬนํารองครีบสั้นที่เกยตื้นบริเวณคลอง
นาทับ จังหวัดสงขลา มีขยะในทอง 85 ชิ้น น้ําหนัก 8 กิโลกรัม
กระบวนการมีสวนรวมตอการจัดการปญหาขยะ ภาครัฐไดมีการกําหนดภาระและหนาที่ในการ
จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ซึ่งสวนใหญเปนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยจะมีการรวบรวมโดยรถ
ขนขยะ เพื่อนําไปคัดแยกขยะประเภทตาง ๆ เชน ขยะที่นํากลับมาใชใหม ขยะอินทรีย ขยะอันตราย ฯลฯ
ตามวิธีการของแตละหนวยงานทองถิ่นนั้น ๆ แตพบวายังคงประสบปญหาในกระบวนการจัดการ ทั้งพื้นที่
รองรับ การกําจัดที่เหมาะสม หรือแมกระทั่งขอจํากัดดานงบประมาณ
นอกจากหนวยงานในระดับทองถิ่นที่มีบทบาทสําคัญแลว ในระดับนโยบายก็ยังมีหนวยงานหลัก
ในการดําเนินงาน และยั งมี กฎหมายและนโยบายภาครัฐที่เกี่ย วขอ งอีก เชน พรบ.สงเสริม และรัก ษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2535 แผนแมบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ และแผนปฏิบัติการ
ประเทศไทยไรขยะ รวมถึงการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนในอนาคต ที่ มีการจัดทํ า
Roadmap การจัดการขยะพลาสติก (พ.ศ.2562-2570) โดยใหลด เลิกใชพลาสติก 7 ชนิด ภายในป 2565
ได แ ก พลาสติ ก หุ ม ฝาขวดน้ํา ดื่ม ผลิต ภัณ ฑ พ ลาสติก ที่ มีส วนผสมสารประเภทอ็ อ กโซ ไมโครบี ดจาก
พลาสติก ถุงพลาสติกหูหิ้วอยางหนา กลองโฟมบรรจุอาหาร แกวน้ําพลาสติก และหลอดพลาสติก (แบบใช
ครั้งเดียว) นอกจากนั้นยังมีมาตรการในการปรับ ปรุงแกไขสถานที่กําจั ดขยะมูลฝอยขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ที่ประสบปญหาการจัดการอยางไมถูกตอง การเขมงวดในการติดตามตรวจสอบและบังคับใช
กฎหมายในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกสและเศษพลาสติกที่นําเขาจากตางประเทศ
สวนภาคเอกชน ไดมีการรณรงค “งดใชถุงพลาสติก”บริษัทตาง ๆ รานสะดวกซื้อ และหางสรรรพ
สินคา พรอมใจกัน “งด” ใหบริการถุงพลาสติก และพรอมรณรงคใหประชาชนพกถุงผาหรือตะกราไปใส
สินคาทดแทนการใชถุงพลาสติก เพื่อรวมกันลดปริมาณขยะถุงพลาสติก
สําหรับการดําเนินงานในภาคประชาสังคมและประชาชนกับกระแสรณรงค “เก็บขยะ” เชน
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 กลุมจั ดการขยะ Trash Hero Thailand เป นนั กเคลื่ อนไหวทางสั งคมที่ สรางจิตสํ านึ ก ความ
ตระหนักรู แรงบันดาลใจ และความรูดานสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะเรื่องขยะ ใหสาธารณชนเกิด
จิตสํานึกในการรักษาความสะอาดใหกับพื้นที่สาธารณะ ไดทํากิจกรรมเก็บขยะอยางตอเนื่อง
ตั้งแตป พ.ศ.2556 จนถึงปจจุบัน
 เว็บไซต Change.org หรือเว็บไซตรณรงคเพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงในสังคม ไดมีผูตั้งแคมเปญ
ขอเรียกรองใหธุรกิจหางรานรายใหญเลิกการแจกถุงพลาสติก หากลูกคาตองการถุงก็ใหคิดเงิน
คาถุงในราคาที่เหมาะสม
 กิจกรรมทาเก็บขยะในโซเชียลมีเดีย (Viral) โดยมีการกําหนดแฮ็ชแทคตาง ๆ ไดแก #trashtag#
challengeforchange#BasuraChallenge/#cleanupChallenge ห รื อ #ChallengeforChange
ทํ าให ป ระชาชนชาวไทยที่ รั บ ทราบถึ งกระแสแคมเปญนี้ ได ลงมื อ เก็ บ ขยะพร อมถ ายภาพ
พื้ นที่ กอนและหลั งเก็ บขยะ โดยสิ่ งที่ ทํ าให Viral นี้ ป ระสบความสํ าเร็ จคื อ การกระตุ น ให ทํ า
ความดี มี ความสนุ กและการแข งขั นแทรกอยู ซึ่ งเป นการรวมสร างจิต สํ านึ ก ในการช วยกั น
เก็ บ ขยะ ใช ของจนเต็ ม ประสิ ทธิภ าพหรือ นํ ากลั บ ใช ใหม จะเป น การแบ งเบาภาระการย อ ย
สลายตามธรรมชาติที่โลกตองแบกรับและลดเงินที่ใชกําจัดขยะในแตละป
ปญ หาขยะลนเมือง เกิดจากปจจัยตาง ๆ ที่สําคัญ ทั้งดานการจัดการ งบประมาณ การสงเสริม
ความรูความเขาใจในการจัดการขยะอยางถูกตองใหกับประชาชน รวมถึงประสิทธิภาพของทองถิ่นในการ
จัดการขยะประเภทตาง ๆ สงผลใหไมสามารถกําจัดขยะจํานวนมหาศาลโดยเฉพาะในพื้นที่เมืองใหญ แนว
ทางการแกไขปญหาขยะลนเมืองที่สําคัญที่นับไดวามีประสิทธิภาพสูงสุด คือ การลดการผลิตขยะจากตน
ทางในระดับบุคคล และครัวเรือน รวมถึงการแยกขยะเพื่อลดภาระการจัดเก็บ ดังนั้นจึงควรนอมนําหลัก
ปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาปฏิบั ติ
เพื่อความสมดุลพอดีในการบริโภคของทุกคนทุกครัวเรือนในสังคมไทย ลดการผลิตขยะที่ไมจําเปน และ
การสรางวินัยในการจัด การขยะจากครัวเรือน โดยใชกระบวนการมีสวนรวมจากประชาชน หนวยงาน
ภาครัฐ รั ฐ วิส าหกิ จ สถาบั น การศึ กษา โรงเรีย น ศาสนสถาน และภาคเอกชนผูป ระกอบการเพื่ อ ลด
ผลกระทบและภาระในการรวบรวมจัดเก็บขยะของทองถิ่น และสามารถจัดการขยะลนเมืองที่สะสมอยาง
ยาวนานไดในที่สุด
4.2) “วินัยจราจร สะทอนวินัยชาติ”อุบัติเหตุแมจะเปนเหตุการณที่เกิดขึ้น โดยไมสามารถคาด
เดาไดแตหลายเหตุการณเกิดจากความประมาทและสามารถปองกั นการเกิดเหตุ ได อยางเชน กรณีข อง
อุบัติเหตุบนทองถนนที่สวนใหญมีสาเหตุสําคัญมาจาก “การขาดวินัยจราจร” ที่รวมถึงปญหาเมาแลวขับ
จากสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นสะทอนใหเห็นถึงสภาพปญ หาและตนตอที่เกิดขึ้นตั้งแตการมีป ากเสียง
ความขัดแยง การทะเลาะวิวาท ไปจนถึงการสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน
ประเทศไทยในช วงเทศกาลสํ าคั ญ เช น เทศกาลป ใหม และประเพณี ส งกรานต ที่ มี วั น หยุ ด
ติดตอกันหลายวัน มักเปนชวงที่หนวยงานภาครัฐไดมีการประกาศสถิติการเกิดอุบัติเหตุในชวงเทศกาล
เชน “7 วันอันตราย” เพื่อเปนชวงของการเฝาระวังและปฏิบัติการในการลดอุบั ติเหตุ การบาดเจ็บ และ
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การสูญเสียชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะอุบัติเหตุทางทองถนน โดยใชมาตรการตาง ๆ เปนตัวชวยกํากับ
เชน การกวดขันวินัยจราจร การตั้งจุดพักรถ การรณรงคลดอุบัติเหตุ การจับกุมผูกระทําผิด เปนตน
ผลกระทบและความสูญเสียจากอุบัติเหตุ
ประเทศไทยกับการติดตามขาวสรุปสถิติ ทั้งที่เกิดขึ้นในชวงเทศกาลปใหม และเทศกาลสงกรานต
ไดรับความสนใจทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เมื่อตนป 2562 ไดมีการรณรงคและสรุป
สถิติระหวางวันที่ 27 ธันวาคม 2561-2 มกราคม 2562 พบวาเกิดอุบัติเหตุรวม 3,791 ครั้ง มี ผูเสียชีวิต
463 คน ผูบาดเจ็บ 3,892 คน ซึ่งแมจะมีจังหวัดที่ไมมีผูเสียชีวิต จํานวน 4 จังหวัด คือ ตาก แพร สตูล
และสมุทรสงคราม แตในจังหวัดใหญหรือจังหวัดที่เปนศูนยกลางของภูมิภาคเชน จังหวัดนครศรีธรรมราช
มีอุ บัติ เหตุ ส ะสมสูงสุด ถึง 118 ครั้ง และมีผู บ าดเจ็บ สู งสุ ด ถึง 137 คน ขณะที่ จังหวั ดนครราชสี ม ามี
ผูเสียชีวิตสูงถึง 25 คน
ทั้งนี้ สาเหตุที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุจนนํามาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสิน ไดแก การดื่มแลว
ขั บ รอ ยละ40.39 การขั บ รถเร็ ว เกิ นกํ า หนด รอ ยละ 28.30 ยานพาหนะที่ เกิ ด อุบั ติ เหตุ สู งสุ ด ได แ ก
รถจักรยานยนต รอยละ 79.64 รถปกอัพ 6.95 มีสถิติที่นาสนใจอีกประการ คือ สวนใหญเกิดในเสนทาง
ตรง รอยละ 64.89 บนถนนกรมทางหลวง รอยละ 39.30 ถนนใน อบต./หมู บาน รอยละ 34.90 เมื่ อ
เปรียบเทียบกับสถิติชวงการเกิดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลปใหมในป 2561 ที่มีอุบัติเหตุสะสมจํานวน 3,841
ครั้ง มีผูไดรับบาดเจ็บ จํานวน 4,005 คน และมีผูเสียชีวิตจํานวน 423 คน แม วาจะมี จํานวนอุบัติ เหตุ
ลดลง แตมีจํานวนผูเสียชีวิตเพิ่มขึ้นถึง 40 คน
ถัดมาในชวงเทศกาลสงกรานต ที่มีการสรุปสถิติ 5 วันอัน ตราย ระหว างวันที่ 11-16 เมษายน
2562 ของศูนยอํานวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปถ.) โดยกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
พบวามีจํานวนอุบัติเหตุสะสมสูงถึง 2,702 ครั้ง ผูเสียชีวิตรวม 297 คน มีผูบาดเจ็บ สะสม 2,807 คน ซึ่ง
จัง หวัดที่ เกิ ดอุ บัติเหตุสู งสุด และบาดเจ็บ สูงสุด ยังคงเปน เมืองใหญ อ ย างจั งหวั ดเชีย งใหม โดยจั งหวัด
อุดรธานีเปนจังหวัดที่มีผูเสียชีวิตสูงสุด จํานวน 14 คน และพบวาอุบัติเหตุที่ทําใหมีผูเสียชีวิตสวนใหญเกิด
บนถนนกรมทางหลวง รอยละ 59.85 โดยสวนใหญ เกิด บนเสน ทางตรง รอยละ 66.54 อย า งไรก็ต าม
สาเหตุสําคัญของการเกิดอุบัติเหตุเกิดจากการขับรถเร็วรอยละ 43.4
“ทะเลาะวิวาท” ปญหาใหญผูใชรถ
นอกจากสาเหตุการเมาแลวขับ ขับรถผิดกฎ การขาดวินัยจราจร หรือสภาพถนนหนทางที่ ไมได
มาตรฐานแลว ยังพบวาการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนนนั้นมีสาเหตุมาจากอารมณรอนของผูขับขี่ หรือการ
ขาดการควบคุมอารมณโกรธทําใหเกิดอุบัติเหตุ และเกิดเหตุการณการทะเลาะวิวาทตาง ๆ ตามมา โดย
สถานที่ ที่ มั ก เกิ ด การทะเลาะวิวาท อาจจะเกิ ด บริ เวณท อ งถนนที่ สามารถใช ค วามเร็ว สู งเพราะความ
ตองการที่เรงรีบ โดยกลุมเสี่ยงที่มักจะกอใหเกิดเหตุการณทะเลาะวิวาทบนทองถนนมากที่สุด คือ กลุม
วัยรุน ซึ่งสํานักพัฒนาสุขภาพจิตไดกลาวถึงสาเหตุที่กอใหเกิดปญหาการทะเลาะวิวาทวามักจะเกิดกับเพศชาย
เนื่ องจากเพศชายมี ความรุน แรงทางอารมณ สู งในตั วอยู แล ว นอกจากนั้ น ยั งมี ค วามหุ น หั น ขับ ขี่ ด วย
ความเร็ว ยังไม มีประสบการณในการขับขี่เทาที่ควร และไมเขาใจกฎจราจรหรือปฏิบัติได อยางเครงครัด
เทากับผูใหญหรือผูที่ใชรถมาเปนระยะเวลานาน ดังนั้นทางออกที่ดี คือ “การฝกสติ” ซึ่งเปนสิ่งสําคัญใน
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การขับขี่ยานพาหนะ หากขาดสติก็จะขาดการยับยั้งอารมณ นํามาซึ่งการเกิดอุบัติเหตุ การระบายอารมณ
ดวยความรุนแรง อาจทํ าไดโดยการดาทอ กดแตร เรงเครื่อง ใชกํ าลั ง ชกตอย รวมไปถึงใช อาวุธทํารา ย
รางกายกัน
ตัวอยางการทะเลาะวิวาท ที่เปนขาวดังบนโลกออนไลน
 “หนุ มใหญ นั่ งชิ ลบนหลั งคาบี เอ็ม รอประกั น ฯ” คลิป ดั งที่ เกิ ด การตั้ ง ขอ สงสั ย ของสั งคม
ออนไลนวา ทําไมหนุมใหญถึงนั่งอยูบนหลังคารถของตน เพื่อรอประกันมาดูแลคาใชจาย โดย
สาเหตุหลักเกิดจากหนุมใหญไมพอใจระหวางคูกรณี ที่มีการขับขี่ ดวยโทสะ ปาดหนากั น จน
กอใหเกิดอุบัติเหตุ สงผลใหผูขับขี่บนทองถนนรายอื่นที่ไมเกี่ยวของ ตองไดรับ ความเสียหาย
จากอุบัติเหตุไปดวย
 “ฮั่นแน!! จากความไมพอใจบนทองถนนสูการทะเลาะวิวาท” ที่กลายเปนวลีเด็ด “ฮั่นแน” ใน
โลกออนไลน เกิดการนํามาตัดตอ ลอเลียนมากมาย แตเบื้องหลังของปญหานั้น เกิดจากการ
กระทบกระทั่งดาทอระหวางผูใชรถใชถนนจนนํามาสูการทะเลาะวิวาทและทํารายรางกายกัน
โดยเริ่มตนมาจากความเขาใจผิดกันในเรื่องการเรงเครื่องรถจักรยานยนต
 เสี่ย เมาแลวขับ สรา งความยอยยั บ ใหผูอื่ น จากกรณี ของนัก ธุ รกิจ รายหนึ่ ง ไดขั บ รถโดยมี
อาการมึนเมาจากการดื่มสุรา ทําใหเกิดอุบัติเหตุชนตํารวจนายหนึ่งเสียชีวิต เหตุการณนั้นได
ส ง ผลให ค รอบครัว ของตํ า รวจนายนั้ น ต อ งสู ญ เสี ย บุ ค คลอั น เป น ที่ รัก และเสาหลั ก ของ
ครอบครัวไป แตดวยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอม รับบุตรสาวคนเล็กพรอมภรรยา ไวเปนคนไขในพระราชานุเคราะห
จากสถานการณดังกลาวขางตนทั้งการกระทําความผิดกฎจราจร ความขัดแยงในการใชรถใชถนน
ตลอดจนปญหาเมาแลวขับ สะทอนใหเห็นถึงการขาดวินัยและความรับผิดชอบตอสังคมของผูใชรถใชถนน
อันสงผลกระทบตอผูเสียหายและสังคมในวงกวาง ตลอดจนเปนป จจัยสํ าคัญ ทางสังคมในการกํ าหนด
สุขภาพ เนื่องจากกอใหเกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตเปนจํานวนมากในแตละป ซึ่งสวนใหญเกิดเหตุการณ
ในชวงเทศกาลสําคัญ ที่ควรจะเปนเทศกาลที่นําความสุขมาสูคนไทย อยางเทศกาลปใหมและสงกรานต
5) สถานการณคุณธรรมที่สําคัญดานวินัย ภายใตบริบทของเครือขายตาง ๆ
5.1) เครือขายองคกรภาครัฐ
จากขอมูลสรุปผลการวิเคราะหดัช นีการรับรูการทุจริต (CPI) ประจําป 2561 องคกรเพื่ อความ
โปรงใสนานาชาติ (Transparency International) ไดป ระกาศผลคะแนนดัช นีชี้ วัด การรับ รูก ารทุ จริต
ประจําป พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ประเทศไทยไดรับคะแนน 36 คะแนน อยูในลําดับที่ 99
จากประเทศที่เขารวมประเมินทั้งหมด 180 ประเทศ (คะแนนลดลงจากป 2560 ซึ่งประเทศไทยมีคะแนน
37 คะแนน อยูในลําดับที่ 96 จากประเทศที่ไดรับ การประเมิน 180 ประเทศ)และอยู ในลํ าดับ ที่ 5 ของ
กลุมประเทศอาเซียน โดยเริ่มจาก 1) สิงคโปร 85 คะแนน 2) บรูไน 63 คะแนน 3) มาเลเซีย 47 คะแนน
4) อินโดนีเซีย 38 คะแนน และ 5) ประเทศไทย 36 คะแนน โดยมีคะแนนเทากับประเทศฟลิปปนส ทั้งนี้
ปญ หาการคอรรัปชั่นสะทอนใหเห็นปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดการทุจริตคอรรัปชั่นในระบบราชการไทยที่
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เกิดขึ้นในองคกรภาครัฐ 2 สวน คือ 1) การสรางคานิย มความมีจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ใน
ระดับปจเจกบุคคลและ 2) การสงเสริมธรรมาภิบาลใหกับระบบราชการไทย
อยางไรก็ตามในการแกไขปญ หาคอรรัป ชั่นนั้น ไมอาจกระทําได แตเพียงภาครัฐเพียงฝายเดี ยว
หากแตตองเกิดความรวมมือและเอาจริงเอาจังของทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม
รวมถึงภาคเอกชน และชุมชนตาง ๆ ในการสรางสังคมแบบเปดในการสรางกระบวนการมีสวนรวมในการ
กําหนดนโยบาย รวมดําเนินการ และตรวจสอบผลการดําเนินงาน รวมทั้งการสงเสริมคุณธรรม “ซื่อสัตย
สุจริต” ที่เปนคุณธรรมพื้นฐานสําคัญ ของทุกคนในสังคมใหกลับมามีความสําคัญและตระหนักถึง เพื่อลด
การกระทําผิด ตั้งแตระดับ บุคคล พวกพอง และสังคมโดยรวม โดยยึ ดหลักการเห็น ประโยชนส วนรวม
มากกวาสวนตน ดังพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานใน
พิธีพระราชทานพระพุทธนวราชบพิตร ประจําจังหวัดนาน เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2512
5.2) เครือขายองคกรธุรกิจ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ไดนําเสนอขอมูลปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรม ใน พ.ศ.2560 พบวามีปริม าณกาก
อุตสาหกรรมเขาสูระบบการจัดการทั้งหมด 32.95 ลานตัน ลดลงจาก พ.ศ.2559 ที่มีจํานวน 4.398 ลาน
ตัน โดยแบงเป นกากอุตสาหกรรมอันตรายจัดการได 1.95 ลานตัน หรือรอยละ 6 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก พ.ศ.
2559 ที่ มี ป ริ ม าณกากอุ ตสาหกรรมอั นตรายจั ด การได 1.12 ล า นตั น และกากอุ ต สาหกรรมที่ ไม เป น
อันตรายจัดการได 31 ลานตัน หรือรอยละ 94 ทั้งนี้สัดสวนการกระจายตัวของโรงงานบําบัดกําจัดกาก
อุตสาหกรรม ศักยภาพการรองรับ และการกระจายตัวในแตละภูมิภาค พบวา ภาคตะวัน ออกมีสัดส วน
ระหวางผูกอกําเนิดของเสียและผูรับบําบัดกําจัดในสัดสวนที่สูงกวาภาคอื่น รองลงมา คือ ภาคกลาง ภาค
ตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต ตามลําดับ เมื่อพิจารณาในชวง 10 ปที่ผานมา
(พ.ศ.2551-2560) พบวา ปริมาณกากของเสียอันตรายจากอุต สาหกรรมมีแ นวโน มเพิ่ ม ขึ้น ขณะที่ก าร
จัดการปริมาณกากของเสียดังกลาวมีแนวโนมลดลงซึ่งกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมตามมา
5.3) เครือขายองคกรการศึกษา
ศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) ไดสํารวจความ
คิด เห็ น ของประชาชน “ครู/อาจารย และการศึกษาไทยในปจจุ บัน ” ทํ า การสํารวจระหวา งวัน ที่ 3-4
ตุ ล าคม 2561 จากประชาชนทั่ ว ไป รวมทั้ ง สิ้ น จํ า นวน 1,258 ตั ว อย า ง เมื่ อ ถามถึ ง ความรู สึ ก ของ
ประชาชนเกี่ยวกับขาวครูตรวจการบานผิด ครูปลอยปละนักเรียนจนถูกรุนพี่ลวงละเมิดทางเพศ อาจารย
ใหนักศึกษาแกเกรดแลกดวย SEX ฯลฯพบวาประชาชนสวนใหญ รอยละ 52.38 ระบุวาไมมีจรรยาบรรณ
ในการเปนครู/อาจารย รองลงมา รอยละ 33.94 ระบุวาไมมีคุณธรรม (เมตตา กรุณา ซื่อสัตย สุจริต) รอย
ละ 27.42 ระบุวาไมมีความรับผิดชอบตอหนาที่และวิชาชีพครู รอยละ 19.87 ระบุวาไมเปนแบบอยางที่ดี
ใหกับศิษย รอยละ 17.73 ระบุวาไมเอาใจใสศิษย ไมใสใจการสอน รอยละ 6.36 ระบุวาเปนการกลั่นแกลง
ดูถูกเหยียดหยามศิษย รอยละ 2.86 ระบุอื่น ๆ ไดแก รูสึกเฉย ๆ อยูที่ตัวครู/อาจารย และเด็ก และรอยละ
1.11 ไมระบุ/ไมแนใจ
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เมื่อถามถึงความคาดหวังของประชาชนตอ “ครู/อาจารย” ไทยในปจจุบัน พบวาประชาชนสวน
ใหญ รอยละ 40.54 ระบุวาทําตนเปนแบบอยางที่ดี เชน ตรงตอเวลา พูดจาชัดเจน แสดงความคิดเห็นที่
ตรงไปตรงมา สุภ าพเรียบรอย เปนตน รองลงมา รอยละ 34.42 ระบุวาตั้งใจถายทอดวิช าการ รอยละ
31.80 ระบุวาซื่อสัตย ยุติธรรม ไมมีอคติลําเอียงตอลูกศิษย รอยละ 28.06 ระบุวารักและเขาใจศิษยเพื่อที่
ศิษยจะไดกลาปรึกษาในสิ่งตาง ๆ รอยละ 24.09 ระบุวาสงเสริมการเรียนรูให ผูเรียนหาวิธีการศึกษาหา
ความรูดวยตนเองมากขึ้น รอยละ 18.84 ระบุวาไมใชอํานาจในทางที่ผิด เชน พูดจาขมขู ใชคําพูดไมสุภาพ
เยาะหยันหรือดูถูกผูเรียน รอยละ 16.06 ระบุวาชวยเหลือศิษยโดยสังเกตความผิดปกติหรือขอบกพรองของ
ศิษย และพรอมใหการชวยเหลือไดอยางทันทวงที รอยละ 0.87 ระบุอื่น ๆ ไดแก ไมคาดหวังอะไรกับ “ครู/
อาจารย” ไทยในปจจุบัน และรอยละ 0.79 ไมระบุ/ไมแนใจ
สถานการณการชําระหนี้จากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) พบวาจากขอมูลสถานะการ
ใหกูยืมเงิน โดยกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มีนักเรียนและนักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายจนถึงระดับปริญญาตรี ไดรับโอกาสทางการศึกษาจากกองทุนฯ ตั้งแตปการศึกษา 2539-2561 โดย
มีผูกูยืมเงิน กยศ.ทั่วประเทศจํานวนทั้งสิ้น 5.6 ลานคน คิดเปนวงเงิน 5.9 แสนลานบาท และมียอดเงิน
คางชําระสะสมมากถึง 7.4 หมื่นลานบาท นอกจากนั้นพบวามีสถานการณการผิดนัดชําระหนี้ของผูกูยืม
เรียน ซึ่ง ณ ปจจุบัน (ปงบประมาณ 2562) มีสูงถึงรอยละ 60 ของจํานวนผูกู ยืมกวา 3 ลานคน แม วา
จํานวนผูกูยืมจะเพิ่มขึ้นทุกป และจํานวนคนที่ผิดนัดชําระหนี้ลดลง แตสัดสวนภาพรวมไมไดเปลี่ยนแปลง
มากนัก ทั้งนี้ กยศ.ระบุวาสาเหตุการคางชําระหนี้ คือ ความยากจน ขาดวินัยทางการเงิน ขาดจิตสํานึกใน
การชําระหนี้ แมจะมีงานทํามีรายไดแตไมมีเงินเหลือจายหนี้คืนกองทุนฯ
5.4) เครือขายองคกรสื่อมวลชน
จากเอกสารวิ ชาการ ข าวลวง: ป ญ หาและความท าทาย ของสํา นัก งานคณะกรรมการกิ จ การ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ หรือ กสทช. ไดสะทอนสถานการณ ตอ
พฤติกรรมของผูใชอินเทอรเน็ต พบวาพฤติกรรมของผูใชอินเทอรเน็ตเปลี่ยนไปหันมาเสพขาวจากสื่อสังคม
หรือ สื่ อ ออนไลน มากขึ้ น เนื่ องจากในสังคมยุ ค ใหม ที่ เรง รีบ และแข ง ขัน ด วยความรวดเร็ว ข าวโซเชี ย ล
สามารถตอบโจทยไดดีในเรื่องความงาย สะดวกความเร็ว และตนทุ นต่ําในการเขาถึง สราง และแบงปน
ขาวถึงกลุมคนจํานวนมาก ดวยขอดีดังกลาวทําใหการเปดรับขาวจากโซเชียลไดรับความนิยมมากขึ้น และ
มีสัดสวนมากขึ้นจากขาวทั้งหมดที่เรารับในแตละวัน พฤติกรรมของมนุษยที่มักมีแนวโนม “เชื่อในสิ่งที่เรา
เชื่ออยูแลว” (ConfirmationBias) ทําใหขาวอาจไมถูกตองในขอเท็จจริงแตถูกใจคนอานไดรับความนิยม
มากขึ้นตามไปดวย การรีทวีตหรือแชรขอมูลที่ตนรับรูตาม ๆ กันมาจากการเห็นพาดหัวกอน แตไมมีการ
คลิกเขาไปอานตอ ทําใหขาวลวงนั้นยิ่งแพรกระจายจนไมเหลือพื้นที่ใหกับขาวจริง สิ่งสําคัญ คือ การสราง
วลีพาดหัวใหนาตื่นเตนเพื่อหวังใหคนแชรซ้ํา ๆ ทําใหไมรูวาแหลงขาวแทจริงนั้นมาจากที่ใด ปจจัยเหลานี้
ทําใหเกิดแหลงขาวลวงจํานวนมากที่พยายามสรางสรรคขาวที่คนชอบ การ“เตาขาว” หรือสรางขาวลวง
ขึ้นมา ไมวาจะลวงทั้งหมดหรือลวงเพีย งบางสว น เพื่อ ให เกิดการแพรก ระจายของขา วสารในวงกวาง
จํานวนมาก เพื่อหวังผลในเรื่องของรายไดโฆษณาที่มากขึ้นตามไปดวยอยางไรก็ตามป ญหาของขาวลวง
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ไมได จํ า กั ด แคข าวที่ มี เนื้ อ หาผิด ๆ แต ยั งรวมถึ งการเขี ย นข า วที่ ไรคุ ณ ภาพ การโฆษณาชวนเชื่ อ ทาง
การเมือง และรูปแบบโฆษณาสินคาหรือบริการที่ชวนใหเขาใจผิด
สภาการหนังสือพิมพแหงชาติและองคกรภาคี ไดจัดเวทีสานเสวนาดานสื่อ (Media Forum) ครั้ง
ที่ 9 “ถอดบทเรีย นป ญ หาขาวลวงในประเทศไทยกับ ทางออกเชิ งสรางสรรค ” (Fighting Fake News:
Lesson-Learned and Constructive Resolution) เมื่ อ วั น ที่ 16 พฤษภาคม 2562 เพื่ อ ฉายภาพ
สถานการณขาวลวง ขาวปลอมในสังคมไทย จากหลากหลายมุมมองของนักปฏิบัติและนักวิชาการ โดย
ประธานคณะทํางานคุมครองผูบริโภคสื่อไดเสนอขอมูลจากเดอะการเดียน พบวาคนไทย 52% เชื่อขอมูล
จากโซเชียลมีเดีย เปนตัวเลขที่ใกลเคียงกับโปแลนด ซาอุดิอาระเบีย และอินเดีย ขณะที่สัดสวนคนที่เชื่อ
ข อ มู ล จากโซเชี ย ลมี เดี ย ในสหราชอาณาจัก รและเยอรมนี มี เพี ย ง 12% และ 20% ตามลํ า ดั บ และ
นักวิชาการจากมูลนิธิเพื่อผูบริโภค ไดใหขอมูลการรับเรื่องรองเรียนในชวงแรกของป 2562 มูลนิธิฯ ไดรับ
เรื่องรองเรียนเกี่ยวกับอาหาร ยา และผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพมากที่สุด ซึ่งพบในพื้นที่ออนไลน และเกิดจาก
การมีสปอนเซอร
การเกิดขาวลวงเปนปรากฏการณของสังคมยุคดิจิทัล ดวยชองทางการสื่อสารบนโลกออนไลนที่
พัฒนาไปอยางรวดเร็ว และงายตอการใชงานจึงเกิดผูทําหนาที่สงสารขึ้นเปนจํานวนมาก บางขอมูลขาด
การตรวจสอบขอเท็จจริง เกิดการเผยแพรขาวลวง ขาวปลอม สรางผลกระทบในทางลบใหกับคนในสังคม
เปนวงกวาง
5.5) เครือขายองคกรศาสนา
ศาสนาเปนสิ่งที่ควบคุมและประสานความสัมพันธของมนุษยใหอยูรวมกันไดอยางปกติสุข คือ ใหมี
หลักการคานิยมวัฒนธรรมรวมกันและวิถีทางที่มนุษยเลือกใชในการดํารงชีวิตใหสังคมเปนหนึ่งเดียวกัน มี
แนวทางไปในทิ ศ ทางเดี ยวกั น ด วยหลัก จริยธรรมคุณ ธรรมศีล ธรรมที่เป น บรรทัด ฐานเดี ย วกั น การมี
สถาบันทางศาสนาเปนสถาบันหลักที่ประชาชนนับถือดวยความเชื่อมั่นวาหลักธรรมคําสอนของทุกศาสนา
นั้น มีขึ้นเพื่อมุงที่จะผดุงไวซึ่งศีลธรรม คุณ ธรรมและจริยธรรมอันดี รวมทั้งการรักษาไวซึ่งระเบี ยบแห ง
สังคมอันดีงามและการมีชีวิตอยูรวมกันอยางสันติสุขในสังคมไทย ทําใหมองเห็นมิติและความสําคัญของ
สถาบั นศาสนาในฐานะที่เปนสถาบั นทางสังคมหนึ่งของประเทศไทยที่มีบ ทบาทในการพัฒ นาประเทศ
ควบคูกันไปกับมิติทางดานอื่น ๆ ไมวาจะเปนมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยแตละ
มิติดังกลาวลวนมีความสัมพันธเชื่อมโยงกันอยางแยกกันไมได และตางก็มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวา
กันในการเปนปจจัยหลักในการพัฒนาประเทศ
สํา หรับ ประเทศไทยประชาชนมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาซึ่งจากการสํารวจสภาวะทางสั งคม
วัฒนธรรม และสุขภาพจิต ป 2561 จากครัวเรือนตัวอยาง จํานวน 27,960 ครัวเรือน ของสํานักงานสถิติ
แหงชาติ พบวาประชากรของประเทศไทยรอยละ 93.5 เปนผูที่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมานับถือศาสนา
อิสลาม (รอยละ 5.4) และศาสนาคริสต (รอยละ 1.1) ที่เหลือเปนผูที่นับถือศาสนาอื่น ๆ รวมทั้งผูที่ไม มี
ศาสนา (นอยกวารอยละ 0.1) เมื่อเปรียบเทียบการประกอบกิจทางศาสนาระหวางป 2551-2561 พบวา
ในป 2561 พุทธศาสนิกชนตักบาตรและสวดมนตมีแนวโนมลดลงจากป 2551แตมีแนวโนมของผูที่รักษา
ศีล 5 เพิ่ ม ขึ้นจากรอยละ 43.2 ในป 2551 เปนรอยละ 55.2 ในป 2561 สําหรับ ชาวมุสลิ มนั้ น การทํ า
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ละหมาดและการถือศีลอดมีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอย (รอยละ 96-98) ในขณะที่คริสตศาสนิกชนไปโบสถ
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 91.0 ในป 2557 เปนรอยละ 94.3 ในป 2561 สวนการสวดมนตกลับมีแนวโนมลดลง
เปนรอยละ 85.0 ในป 2561
ตามหลักทุกศาสนาในโลกลวนมีคําสอนใหศาสนิกชนประพฤติตนเปนคนดี ทั้งดีตอสังคมและดีตอ
ศาสนา วิธีการทําความดีนั้นแตละศาสนาจะแตกตางกันไปตามบทบัญญัติและหลักการของศาสนานั้น ๆ
แตทุกศาสนาจะมีจุดรวมกัน คือ การใหความสําคัญแกจิตใจ การเชื่อมั่นในความดี การเสียสละ เห็นแกตัว
นอยที่สุด จนไม มีความเห็น แกตัวอยูเลย แตปจจุบันศาสนาสากลของโลกกําลังเผชิญ กับปญ หาทาทาย
รวมกั น บางศาสนาเผชิญกับปญหาทาทายจากภายนอก บางศาสนาเผชิญกับ ปญ หาท าทายจากภายใน
และบางศาสนาเผชิญกับปญหาทาทายทั้งสองสวน
กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกเกิดขึ้นอยางรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตนสงผลกระทบตอสังคมไทยใน
ภาพรวมอยางมาก สังคมโลกปจจุบันกอ ใหเกิดการเสื่อมถอยและวิ กฤติศรัทธาในหมูประชาชนเพิ่มขึ้ น
ศาสนิกชนในแตละศาสนาขาดความรูความเขาใจในหลักศาสนาของตนอยางแท จริง รวมทั้ งขาดความ
เขาใจในศาสนาอื่นมีผลทําใหสังคมเกิดปญ หาอยางมากในดานศีลธรรมและคุณธรรม บุคคลทุ กกลุม ทุก
เพศ ทุ ก วั ย ขาดการนํ า หลั ก ศาสนธรรมไปปฏิ บั ติ ในการดํ า เนิ น ชี วิ ตประจํ า วั น อย า งเพี ย งพอ สภาพ
สังคมไทยในปจจุบันมีการพัฒนาดานวัตถุอยางมาก กอใหเกิดสภาวะแวดลอมที่ไมเอื้อตอการเสริมสราง
ศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม และการนําหลักศาสนธรรมไปปฏิบัติในหมูชนสวนใหญ ปจจุบันขาวสารจาก
สื่อสารมวลชน สะทอนภาพผูคนที่ขาดศีลธรรม หลงใหลอยูในวัตถุนิยม ความฟุมเฟอย เกิดแหลงอบายมุข
หลายประเภท คนขาดจิตสํานึกในคุณธรรมตามหลักศาสนา มีพฤติกรรมที่ สอไปในทางทุ จริตประพฤติ
มิชอบอยางแพรหลาย ขาดความละอายตอบาป เกิดขึ้นในทุกมิติของสังคม ภาคประชาสังคมประสบความ
ลมเหลวในการสรางคนใหเปนคนดี ทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน
ปญ หาทาทายจากภายในเปนเรื่องความเขมแข็งขององคกรศาสนา สังคมเปรียบเสมือนกงลอที่มี
สถาบันทางสังคมตาง ๆ รวมกันขับ เคลื่อน “สถาบันศาสนา”ก็คือแกนหลักที่เชื่อมโยงยึดเหนี่ยวสถาบั น
อื่น ๆ เขาดวยกัน สังคมไทยมี “วัด” เปนศูนยกลางในการดําเนินชีวิตของผูคนในแตละชุมชนอยางแน น
แฟน แตในปจจุบันพบวาสถาบันศาสนากลับคอย ๆ ลดบทบาทลงอยางมาก ทุกศาสนาประสบกับปญหา
การดําเนิ นการภายในองคกรศาสนาของตนเอง เนื่องมาจากกฎระเบี ยบที่ไมไดรับการปรับปรุงแกไขให
สอดรับ กับสภาพการณของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วในปจจุบัน ปญ หาอุป สรรคในดานการ
บังคับใชกฎหมายและการบริหารจัดการภายในองคกรทางศาสนาที่มีปญหาสะสมเปนเวลานาน มีผลทําให
สูญเสียภาพลักษณ ขององคกรที่ผูคนนับถืออยางสูงสงในอดีต รวมทั้งสูญเสียบทบาทในการเป นที่ พึ่งพา
และเปนหลักยึดเหนี่ยวทางดานจิตใจของมหาชน
โลกในยุคที่มีการพัฒนาอยางรวดเร็วทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสารสนเทศในปจจุบัน
มีผลทําใหเกิดการพัฒนาทางวัตถุมากขึ้นเพียงใด ประชาชนก็ดูเหมือนจะถอยหางจากศาสนามากขึ้นไป
ดวย ในศาสนาพุทธเองจะพบวาจํานวนพระภิกษุสามเณรลดนอยลงเรื่อย ๆ และมีแนวโนมจะลดลงไปอีก
ในอนาคต วัดจํานวนมากกลายเปนวัดรางเนื่องจากไม มี พระไปจําพรรษาอยู นอกจากนี้ ทุกศาสนายังมี
ปญหาในเรื่องคุณภาพของบุคลากรทางศาสนา โดยพบวาสวนหนึ่งยังขาดความรูและทักษะในการสื่อสาร
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หรือถ ายทอดหลั กคํ าสอนที่ ถูก ตองเพื่อ สั่งสอนศาสนิ ก ชนอย า งเหมาะสม บ อ ยครั้งพบวาจะมุ งเน นไป
ทางการทําพิธีกรรมตาง ๆ หรือมีพฤติกรรมที่ไมนาเลื่อมใสศรัทธา จึงเปนการยากที่จะจูงใจผูคนใหตั้งมั่น
อยูในหลักคําสอนและหลักปฏิบัติของแตละศาสนาอยางแทจริงได
5.6) เครือขายภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว และเด็กและเยาวชน
สถานการณทางสังคมที่สามารถพบเห็นไดบอยตามหนาขาว ก็คือปญหาวัยรุนทะเลาะวิวาท ที่ทวี
ความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ รวมถึงอายุของผูกระทําผิดมีจํานวนลดลงเรื่อย ๆ อยางนาตื่นตระหนก ดังจะเห็น
ไดจากเหตุการณในชวงไมกี่เดือนที่ผานมา เชน วันที่ 14 กุมภาพันธ 2562 เกิดเหตุการณวัยรุนยกพวกเขา
ตีกันในบริเวณหองฉุกเฉิน โรงพยาบาลแหงหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งมีผูถูกทํารายกวา 20 คน สวนผูกอ
เหตุหลบหนีไปกอนเจาหนาที่จะมาถึง และอีกกรณีหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 กลุมวัยรุนนับ
สิบคนไดยกพวกรุมตีทะเลาะวิวาทกลุมคูอริท่ีไดรับบาดเจ็บ จากการทะเลาะวิวาทกันภายในงานบริเวณ
หนาที่วาการอําเภอแหงหนึ่ง ในจังหวัดนครราชสีมา และกลุมคูอริไดเดินทางเขาไปรักษาพยาบาลไปกอน
หนา เหตุเกิดบริเวณหนาหองฉุกเฉินของโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา จนแพทยและพยาบาลเกิด
ความตื่นตระหนก
การใชความรุนแรงในการแกไขปญหาของกลุมวัยรุน นับไดวาเปนปญหาที่มีความซับซอน ทวีความ
รุนแรง และโหดเหี้ยมเพิ่มมากขึ้นในชวงที่ผานมา การแกไขปญหาจึงตองแกไขจากตนทาง คือ ครอบครัว
การขัดเกลา เพื่อใหเด็กและเยาวชนตระหนักถึงคุณคาของตนเองและผูอื่น เคารพใหเกียรติ ปฏิบัติตนตาม
ระเบียบวินัย และบรรทัดฐานของสังคม
ศูนย สํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” สถาบันบั ณฑิตพัฒ นบริหารศาสตร (นิ ดา) ไดสํารวจความ
คิดเห็นของประชาชน เรื่อง “เด็กและเยาวชนไทยในยุคดิจิทัล” ทําการสํารวจระหวางวันที่ 7-9 มกราคม
2562 จากประชาชนที่มีอายุ 12 ปขึ้นไป รวมทั้งสิ้น จํานวน 1,270 หนวยตัวอยาง สําหรับคุณสมบัติที่ดี
ของเด็กไทยในยุคดิจิทัล ตามความคิดเห็นของประชาชน พบวาประชาชนสวนใหญ รอยละ 39.69 ระบุวา
มีระเบียบวินัย เคารพกฎระเบียบ รองลงมา รอยละ 38.03 ระบุวามีคุณธรรมจริยธรรม ชวยเหลือสังคม
ไมเห็น แก ตัว ร อยละ 36.38 ระบุวามี ความอดทน อดกลั้ น รอยละ 27.17 ระบุ วารูจักการคิดวิเคราะห
แยกแยะขอมูลที่ไดรับ รอยละ 26.69 ระบุวามีความคิดสรางสรรค คิดนอกกรอบ รอยละ 19.21 ระบุวา
หมั่ น ศึกษาหาข อ มูล หรือนวั ตกรรมใหม ๆ มาใชในการเรียน รอยละ 16.61 ระบุ ว ามี ทัก ษะในการใช
ภาษาตางประเทศไดดี และรอยละ 12.83 ระบุวาไมใชเวลาสวนใหญอยูกับโลกอินเทอรเน็ต
และจากรายงานสุขภาพคนไทย 2562 ไดนําเสนอตัวชี้วัดสุขภาพประชากรเปราะบางใน 12 หมวด
โดยในหมวดที่ 11 เกี่ยวกับประชากรกลุมที่มีความเปราะบางและความเสี่ยงจากสถานภาพทางวัย ไดแก
เด็กและวัยรุน เปนกลุมประชากรที่มีความเปราะบางจากชวงวัย และสถานภาพในบางเรื่องที่จําเปนตอง
พึ่งพิงผูอื่น ในกลุมเด็กที่มีความผิดปกติทางสุขภาพตั้งแตกําเนิดสภาพทางเศรษฐกิ จและการเลี้ยงดูของ
ครอบครั วเป น ป จจั ยกํ า หนดที่สํา คัญ ของความเปราะบาง ในกลุ ม วั ย รุน นั้ น พฤติก รรมเสี่ ย งทางสังคม
รวมทั้งพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ เปนสาเหตุที่ นําไปสูความสูญ เสีย และความเปราะบางในระยะยาวของ
ประชากรวั ย นี้ สถานการณ ก ารตั้ งครรภ ในวั ย รุ น ของไทยมี แ นวโน ม ดี ขึ้ น แต ป ญ หาโรคติ ด ต อ ทาง
เพศสัม พั น ธ พฤติ กรรมเสี่ย งทางสังคมของวัย รุน เชน จากปญ หาอุบั ติเหตุท างท องถนนจากการขับ ขี่
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จักรยานยนตไมสวมหมวกนิรภัย การทะเลาะใชความรุนแรง การใชสื่อออนไลนที่ไมเหมาะสม ติดเกมส
หรือการพนันยังเปนความทาทายในกลุมวัยรุนที่ยังตองชวยกันดูแล วัยรุนเปนชวงวัยรอยตอที่สําคัญจาก
เด็กสูการเปนผูใหญ ความเสี่ยงดานพฤติกรรมที่อาจนําไปสูความเปราะบางและป ญ หา ทั้ งทางสุขภาพ
เศรษฐกิจและสังคม เปนเรื่องที่สังคมไทยทุกฝายตองเฝาระวัง ปลูกฝงความรูทัศนคติและคานิยมที่นําไปสู
การปฏิบัติตนและใชชีวิตที่เหมาะสม
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ขอใหสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ไดพิจารณารายงานสถานการณ: วินัยคน สะทอนวินัยชาติ และ
พิจ ารณารางข อตกลงการสรางสังคมคุ ณ ธรรม: วินั ยคน สะทอ นวินั ย ชาติ ของกลุ มภาคี เครื อข า ย ซึ่ ง
ประกอบไปดว ย 1) เครื อ ข า ยองค ก รภาครัฐ 2) เครื อ ข า ยองค กรธุ รกิ จ/เอกชน 3) เครื อ ข า ยองค ก ร
การศึกษา 4) เครือขายองคกรสื่อมวลชน 5) เครือขายองคกรศาสนา และ 6) เครือขายภาคประชาสังคม
ชุมชน ครอบครัว และเด็กและเยาวชน
จากสถานการณคุณ ธรรมในสังคมไทย โดยผลการสํา รวจสถานการณ โดยศูน ยคุณ ธรรมรวมกับ
หนวยงานอื่น ในป 2561 ตอปญหาวิกฤตทางดานคุณธรรมที่มีความรุนแรงในสังคมไทย 5 อันดับแรก คือ
ความซื่อสัตยสุจริต การทุจริตคอรรัปชั่น จิตสํานึกสาธารณะ ขาดความรับผิดชอบตอสังคม พฤติกรรมวัตถุ
นิยม บริโภคนิยม ไมมีความพอ ขาดระเบียบวินัย ไมเคารพกติกา กฎหมาย ขาดความสามัคคีเกิดความ
ขัดแยงในสังคม
ผลการสํารวจคุณธรรมที่ควรไดรับการสงเสริมในสังคมไทยมากที่สุด คือ ความซื่อสัตยสุจริต ยึด
มั่นในความถูกต อ ง ความมีวินัยทั้ งตอตนเองและตอ สังคม การปฏิ บัติต นตามกฎ/ระเบี ยบ/ขอ บังคับ /
กฎหมายของสังคม การดําเนินชีวิตดวยความพอเพียง ความรับผิดชอบตอผูอื่นและสังคม พบวามีแนวโนม
เรื่องวินัยที่คนในสังคมใหความสําคัญมากขึ้น
และข อ มูล จากการจั ด สมั ชชาคุ ณ ธรรมใน 4 ภู มิภ าค พบวาประเด็ น วินัย เป น ประเด็ น ที่ ภ าคี
เครือขายใหความสําคัญมากเปนอันดับหนึ่ง โดยมีประเด็นยอย ไดแก ประเด็นวินัยการจัดการขยะ วินั ย
จราจร วินัยการออม และวินัยในการใชสื่อสังคมออนไลน
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นอกจากนี้ เรายั งพบป ญ หาขยะล นเมื อ งที่ เกิด จากป จ จัย ต า ง ๆ ที่ สํ า คั ญ ทั้ง ด า นการจั ดการ
งบประมาณ พฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคม การสงเสริมความรูความเขาใจในการจัดการขยะอยาง
ถูกตองใหกับประชาชน
สถานการณ ด านวินั ยจราจร ขั บ รถผิด กฎ การขาดวินัย จราจร หรือสภาพถนนหนทางที่ไม ได
มาตรฐานแลว ยังพบวาการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนนนั้นมีสาเหตุมาจากอารมณรอนของผูขับขี่ หรือการ
ขาดการควบคุมอารมณโกรธทําใหเกิดอุบัติเหตุ และเกิดเหตุการณการทะเลาะวิวาทตาง ๆ ตามมา
สถานการณที่เกิดขึ้นในบริบทของภาคีเครือขายที่สะทอนใหเห็น ความสําคัญของการขับเคลื่อน
คุณธรรมดานวินัยในสังคมไทย เชน ผลของคะแนนดัชนีชี้วัดการรับรูการทุจริต (CPI) ที่ประเมินโดยองคกร
เพื่อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International) ประจําป 2561 ประเทศไทยไดรับคะแนน
36 คะแนน อยูในลําดับที่ 99 ซึ่งเปนลําดับที่เพิ่มมากขึ้นจากป 2560 สะทอนแนวโนมของการคอรรัปชั๋นที่
เพิ่มขึ้น ในสถาบันการศึกษาพบสถานการณการผิดนัดชําระหนี้ของผู กูยืมเรียน จากรายงานสุขภาพคน
ไทย 2562 ไดนําเสนอตัวชี้วัดสุข ภาพประชากรเปราะบาง พบพฤติ กรรมเสี่ยงทางสังคมของวัยรุน เช น
จากปญหาอุบัติเหตุทางทองถนนจากการขับขี่จักรยานยนตไมสวมหมวกนิรภัย การทะเลาะใชความรุนแรง
การใชสื่อออนไลนที่ไมเหมาะสม ติดเกมส หรือการพนัน ยังเปนความทาทายในกลุมวัยรุนที่ยังตองชวยกัน
ดูแล
“วินัย” เปนคุณธรรมที่มีหนาที่กํากับและสงเสริมใหบุคคล สังคมอยูรวมกัน อยางสัน ติสุข และ
ชวยพัฒนาสังคมใหเจริญ กาวหนาอยางยั่งยืน วินัยเปนคุณธรรมหลักที่มีความเชื่อมโยงกับคุณ ธรรมอื่น
ไดแก ความซื่อตรง คนที่มีวินัยเปนคุณธรรม จะทําดวยความวิริยะอุตสาหะจนกลายเปนความเคยชินและ
เปนชีวิตประจําวัน ไมวาจะมีคนเห็นหรือไมก็ตาม เปนพฤติกรรมที่อยูบนความสํานึก “รับผิดชอบ” ผู มี
วินัยจะเปนผูรผู ิดชอบชั่วดี รูวาสิ่งใดควรทํา สิ่งใดไมควรทํา และมีจิตสํานึกเพื่อประโยชนสวนรวมมากกวา
ประโยชนสวนตน
จากสถานการณคุณ ธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมไทย พบวาคุณธรรมความมีวินั ยเปน คุ ณธรรมที่ภาค
สวนตาง ๆ เห็นวาควรมีการสงเสริมและขับเคลื่อนใหเกิดขึ้นสังคมไทย การเสริมพลังทางบวกในการสราง
วินัยใหเกิดเปนคุณธรรมของคนในชาติ นาจะเปนการแกไขปญหาวิกฤติคุณธรรม
จึงมีมติที่เปนขอเสนอเชิงนโยบายดังตอไปนี้
1. ขอเสนอเชิงนโยบายในเครือขายองคกรภาครัฐ
1) ขอใหองคกรภาครัฐทุกองคกร ไดรวมมือกันสงเสริม สนับสนุ น สรางแรงจูงใจ สรางคานิยม
และวัฒ นธรรมขององคก ร ให ค นในองค กรมี วินั ย ในการปฏิ บั ติ งานตามกฎ ระเบี ย บ ข อ ปฏิ บั ติ และ
ขอบังคับ รวมทั้งมีการยกยองเชิดชูเกียรติ โดยการใหรางวัลกับ บุคคล หรือกลุมบุคคลที่มีคุณธรรมดาน
วินัยที่ดีในองคกร
2) ขอใหองคกรภาครัฐ มีการสงเสริมใหเกิดวินัยเชิงบวกกับบุคลากรในหนวยงาน โดยผูนําในแต
ละระดับควรเปนแบบอยางของการมีวินัย และการยึดมั่นในหนาที่ความรับผิดชอบ เชน
 การสงเสริมใหบุคลากรมีความตรงตอเวลาในการมาปฏิบัติงาน หรือการเขารวมประชุม
 การสงเสริมใหบุคลากรเขาคิวและตอแถวเพื่อรับบริการตาง ๆ
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 การสงเสริมใหบุคลากรคัดแยกขยะ และชวยลดปริมาณการเกิดขยะ
 การสรางจิตสํานึกเรื่องการเคารพและปฏิบัติตามกฎจราจร
 การส งเสริม ให บุ ค ลากรมีค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ หนา ที่ การยึ ด ประโยชน ส วนรวมของสั งคม
มากกวาประโยชนตน การเคารพสิทธิผูอื่นและไมยอมใหใครละเมิดสิทธิของตน
3) ขอใหหนวยงานตนสังกัดของเจาหนาที่ของรัฐ ไดมีการควบคุม กํากับดูแลดานการรักษาวินั ย
อยางตอเนื่อง เพื่อใหเจาหนาที่ของรัฐสามารถดํารงตนไดอยางถูกตองเหมาะสม ตามกฎระเบียบของทาง
ราชการ อีกทั้งเพื่อใหการปฏิบัติราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
4) ขอใหบุคลากรภาครัฐ ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางเครงครัด ตามพระราชบัญญั ติ
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 ที่กําหนดเปนหลักเกณฑในการปฏิบัติตนของเจาหนาที่ของรัฐ เกี่ยวกับ
การปฏิบัติที่ควรกระทํา หรือไมควรกระทําการตัดสินความถูกผิด คุณงามความดีที่เจาหนาที่ของรัฐตอง
ยึดถือสําหรับการปฏิบัติงาน ตลอดจนการดํารงตนในการทําความดีและละเวนความชั่ว
5) ขอใหองคกรภาครัฐ สงเสริมใหบุคลากรในหนวยงานมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพใน
ระดับปจเจกบุคคล และสงเสริมใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี
6) ขอใหเจาหนาที่ของรัฐทุกคน มีวินัยในการปฏิบัติงานโดยไมมีการทุจริตคอรรปั ชั่น และรวมกัน
ปองกันและปราบปรามการทุจริตในทุกรูปแบบอยางจริงจัง รวมทั้งรวมกันผลักดันใหประเทศไทยมีคาดัชนี
การรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ที่สูงขึ้น
7) ขอใหองคกรภาครัฐ มีบทบาทสงเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมของภาคสวนตาง ๆ
และสนับสนุนใหเกิดการเชื่อมโยงเครือขายคุณธรรมอยางเปนระบบและตอเนื่อง โดยมีสถาบันการศึกษา
สนับสนุนดานวิชาการ
2. ขอเสนอเชิงนโยบายในเครือขายองคกรธุรกิจ/เอกชน
1) ขอใหองคกรธุรกิจ/เอกชน ไดมีการสงเสริมการสรางวินัยในองคกร โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ขององคกร และจรรยาบรรณทางธุรกิจ สงเสริมใหบุคลากรทําหนา ที่โดยนําหลั กคุณธรรมไปปรับใชให
เหมาะสมตามบทบาทหนาที่ของตนเอง
2) ขอใหสถานประกอบการในองคกรธุรกิจ/เอกชน ที่เปนตนทาง/แหลงกําเนิดของวัสดุ สิ่งของ
เหลือใชท่กี ลายเปนขยะมูลฝอย รวมรับผิดชอบในการใชบรรจุภัณฑที่สามารถนํากลับมาใชใหม การรับคืน
ผลิตภั ณฑที่เสื่อมสภาพจากการใชงาน และสงเสริมคานิยมองคกรตอการใชสิ่งของอุป โภคบริโภคที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม และมีมาตรการรณรงคในการลดปริมาณขยะมูลฝอย เชน ลดการใชถุงพลาสติก เลิก
ใชโฟม เปนตน
3) ขอใหผูประกอบการเนนเรื่องการสรางประโยชนใหกับชุมชนผานกิจกรรมรูปแบบตาง ๆ (CSR)
ของบริษัท/หนวยงาน เชน เรื่องวินัย จราจร ฝกการใชทรัพยากรรวมกั บชุมชน ฯลฯ และมีการเข ารวม
โครงการตาง ๆ ของภาครัฐเพื่อแสดงออกถึงการทําธุรกิจที่เปนประโยชน และมีความรับผิดชอบตอสังคม
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4) ขอใหองคกรธุรกิจ/เอกชน ใหความรวมมือกับภาครัฐ ในการรวมกัน ปองกันและปราบปราม
การทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบอยางจริงจัง โดยไมมีการใหสินบนกับเจาหนาที่รัฐ เพื่อรวมกันผลักดันให
ประเทศไทยมีคา ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ที่สูงขึ้น
5) ขอให อ งค ก รธุร กิ จ/เอกชน กํา หนดเกณฑ การพิ จ ารณาคัด เลื อ กบุ ค คลเข าทํ า งาน โดยให
ความสําคัญกับคนดีมีคุณธรรมมากกวาคนเกง เปนลําดับตน ภายใตหลักคิด “ดีเปนจุดเดน เกงเปนจุดรอง
ตามครรลองคุณธรรมนําธุรกิจ”
6) ขอใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ประสานความรวมมือกับกระทรวง
วัฒนธรรม (ศูนยคุณธรรม(องคการมหาชน)) กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน และหนวยงานที่
เกี่ย วของในการเรงรัด การจัด ตั้งศูน ยสง เสริมความรับ ผิดชอบตอ สังคมของภาคธุรกิ จประจําจังหวั ดให
ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเปนแกนกลางในการเชื่อมรอยเครือขายองคกรภาคธุรกิจในพื้นที่ให
เกิดการทํางานเชิงบูรณาการรวมกันอยางเปนองครวม และเพื่อสงเสริมใหภาคธุรกิจมีความรับผิดชอบตอ
สังคม และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
3. ขอเสนอเชิงนโยบายในภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว และเด็กและเยาวชน
1) ขอใหศูนยประสานงานเพื่อปกปองคุมครองเด็กและเยาวชนในการใชสื่อออนไลน กรมกิจการ
เด็ก และเยาวชน กระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่น คงของมนุษ ย รว มกั บ กระทรวงสาธารณสุ ข
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย
สมาคมผูป กครองและครูทุก แห ง องคก รวิช าชีพ สื่ อทุ กแขนง สถาบั น การศึ ก ษา องค กรปกครองส วน
ท องถิ่น และหนวยงานที่ เกี่ยวของทุกภาคสวน ดําเนินการเสริมสรางวินัย ดานการใช สื่อออนไลนอ ย าง
ถู ก ต อง เหมาะสม เป น ประโยชน และสนับ สนุ น ให เกิ ด การสรา งชุ ด ข อ มู ล ความรู แนวปฏิ บั ติ และ
คําแนะนําสําหรับผูปกครอง ครู และชุมชน เกี่ยวกับการใชสื่อออนไลนอยางครอบคลุมทุกมิติ และรวมกัน
กําหนดแนวทางการปองกัน การปกปองคุมครอง และการชวยเหลือเยียวยาเด็กที่ไดรับผลกระทบจากการ
ใชสื่อออนไลนในทุกดาน ตลอดจนรวมกําหนดมาตรการและดําเนินการพัฒนาศักยภาพ สถานศึกษา ศูนย
การเรียนรูไอซีทีชุมชน รานเกมส ครอบครัว และชุมชน รวมกันเฝาระวัง ดูแล ปองกัน สงเสริมสนับสนุน
และแกปญหาการใชสื่อออนไลนสําหรับเด็กและเยาวชนโดยผานกระบวนการเรียนรูการใชเทคโนโลยีอยาง
สรางสรรค
2) ขอใหกระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย
และระเบียบปฏิบัติ เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ
เครือขายตาง ๆ ที่ทํางานดานคุณธรรมในกลุมเด็ก เยาวชน และครอบครัว ในเขตพื้นที่ของตนเอง และให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น บรรจุแผนการสงเสริมคุณธรรมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น
3) ขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ สนับสนุนใหชุมชนไดมี
กลไกการสรางวินัยของคนในชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนแบบมีสวนรวมอย างยั่ งยืน โดย
ดําเนินการดังตอไปนี้
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 จัดทําแผนการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีสวนรวมอยางยั่งยืน ติดตาม เสนอแนะ และ
ประเมินผลการดําเนิน งานตามแผนที่กําหนดไว โดยนําประเด็นเรื่องการสรางวินั ยดานการ
จัดการขยะมูลฝอยบรรจุไวเปนขอตกลงรวมของชุมชน เชน การระบุไวในธรรมนูญชุมชน
 ออกขอบัญญัติทองถิ่นวาดวยเรื่องการเสริมสรางวินัยดานจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมี
สวนรวม จัดทําคูมือปฏิบัติ และกํากับติดตามใหประชาชนมีวินัยในการปฏิบัติตามขอบัญญั ติ
ทองถิ่นดานการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
 สรางมาตรการตาง ๆ ของชุมชนเพื่อลดขยะมูลฝอยในชุมชน เชน จัดตั้งกองทุนการจัดการ
ขยะธนาคารขยะศูนยรับซื้อขยะในชุมชน
 สรางความรู ความเขาใจ และสรางความตระหนักถึงความสําคัญ ของปญ หาขยะมูลฝอยใน
ชุมชน โดยการจัดการขยะมูลฝอยใหถือเปนหนาที่ที่ทุกภาคสวนตองมีวินัยในการปฏิบัติและ
รับ ผิดชอบรวมกัน ในการแกไข ตลอดจนการสรา งจิตสํานึ ก ในระดับ บุคคลครอบครัว และ
ชุมชน ใหเห็นความสําคัญในการรับผิดชอบ และมีการจัดการขยะมูลฝอยดวยตนเอง จนเกิด
เปนลักษณะนิสัยพื้นฐานในชีวิตประจําวัน
4) ขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับการเกิดอุบัติเหตุจราจร รวมกันแกไขปญหาอยางเปนระบบ และ
บู รณาการการทํ างานรว มกัน โดยเป ดโอกาสใหป ระชาชนเข ามามี สว นรวมในการแก ไขปญ หาจราจร
ปลูกฝงใหมีจิตสํานึกในการเคารพกฎจราจร สงเสริมใหเกิดความตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของวินัย
จราจร เพื่อประโยชนสุขของประชาชนโดยสวนรวม โดยมีการยึดถือบทบัญญัติทางกฎหมายและแผนตาง ๆ
ที่กําหนดกรอบเปนแนวทางปฏิบัติ
5) ขอใหเครือขายภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว และเด็กและเยาวชน รวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ ดําเนินการแกปญหาการใชความรุนแรงในกลุมเด็กและเยาวชน โดยใชวิธีการที่หลากหลายและ
ดําเนินการอยางเปนระบบ รวมถึงตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในสังคม เพื่อแกไขและปองกัน
การใชความรุนแรงของกลุมเด็กและเยาวชนแบบครบวงจร
6) ขอใหเครือขายภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว และเด็กและเยาวชน รวมมือกันสรางความ
เขมแข็งใหกับสถาบันครอบครัว โดยใหความสําคัญและสรางวินัยตอการเลี้ยงดูบุตรหลานใหเปนคนดี มี
คุณธรรม มีคุณภาพ ใหสถาบันครอบครัวไดทําหนาที่ขัดเกลา อบรมบมเพาะ และพัฒนาเด็กซึ่งเปนสมาชิก
ของครอบครัวใหสามารถควบคุมตน รวมทั้งตัดสินใจในการแกไขปญหาอยางสมเหตุสมผล เพื่อใหเด็กและ
เยาวชนตระหนักถึงคุณคาของตนเองและผูอื่น เคารพใหเกียรติ ปฏิบัติตนในระเบียบวินัย และบรรทัดฐาน
ที่ดีของสังคมไทย
7) ขอใหเครือขายภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว และเด็กและเยาวชน รวมกัน สงเสริมให
ประชาชนรูจักพึ่งพาตนเองอยางแทจริง โดยใหยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงอย างจริงจัง ตอเนื่อ ง
และมีการนํามาใชในชีวิตประจําวันอยางมีวินัย
8) ขอใหเครือขายภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว และเด็กและเยาวชน รวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของสงเสริมวินัยทางการเงินใหกับประชาชน โดยการสงเสริมและสนับสนุน กองทุ น สวัสดิการของ
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ชุ ม ชน การสร า งความรู ความเข า ใจทางการเงิ น (Financial Literacy) ต อ การใช เงิ น ในยุ ค Digital
Finance และ Digital Banking เพื่อปองกันและแกปญหาหนี้ครัวเรือน
9) ขอใหคณะอนุกรรมการสงเสริมคุณธรรมจังหวัด รวมกับภาคีเครือขายในพื้นที่ จัดใหมีสมัชชา
คุณธรรมในระดับจังหวัดอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู สงเสริมคุณธรรมในจังหวัดและ
เชื่อมโยงกันในระดับภูมิภาคอยางเขมแข็งมากขึ้น
4. ขอเสนอเชิงนโยบายในเครือขายองคกรศาสนา
1) ขอใหเครือขายองคกรศาสนา มุงเนนการทําตามบทบาทหนาที่ของตนเอง ขับเคลื่อนคุณธรรม
โดยเปนองครวมของปญญาในการสรางจิตวิญญาณเพื่อเปนพื้นฐานของการสรางวินัยในสังคม และนอมนํา
หลั กคุณ ธรรมไปสูก ารปฏิ บัติที่เหมาะสมกับ บริบ ทของพื้นที่ และมี การดําเนิ น การสงเสริ มคุณ ธรรมให
เกิดขึ้นภายในองคกรของตนเอง และองคกรภายนอก
2) ขอใหเครือขายองคกรศาสนา นําหลักธรรมทางศาสนามาขับเคลื่อนงานใหเกิดรูปธรรมอยาง
ตอเนื่องผาน 3 หลัก คือ 1) ศรัทธา เปนหลักศรัทธาที่แนวแนของตนเอง 2) หลักปฏิบัติ เชน ละหมาด ถือ
ศีลอด คนปฏิบัติไดเพราะศรัทธาในสิ่งที่ตนเองเชื่อ และ 3) จริยธรรม เปนสิ่งที่สะทอนผานพฤติกรรมของ
คนจะทําใหเปนคนมีคุณธรรม
3) องคกรเครือขายศาสนา ตองทําใหเกิดพื้นที่ศาสนวิถี เปนชุมชนแหงการเรียนรูดวยการสราง
วินัยในการดํารงชีวิตที่มุงสงเสริมคุณธรรมวินัยที่ไมใชการบังคับ ใหยึดหลักศาสนวิถีเปนแกนหลักในการ
ดําเนินชีวิตอยางจริงจัง ปรับพฤติกรรมในการใชชีวิตประจําวันใหรูจักการภาวนา มีสัมมาสติ ความรักและ
เมตตา รูจักบาปบุญ รวมทั้งการนําคําสอนของศาสนามาเป นแนวทางในการสรางความตระหนั ก รู ถึง
ผลกระทบของการขาดวินัยทั้งระดับตนเอง องคกรและสังคม ซึ่งอาจรวมกันกับหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทํา
หลักสูตรฝกอบรมดวยศาสนวิถีที่สามารถรองรับและแกไขปญหาในสังคมไดอยางมีวินัย
4) ขอใหเครือขายองคกรศาสนา สรางการมีสวนรวมผานกิจกรรมระเบิดจากขางใน และรวมสราง
กฎกติกาการอยูรวมกันของบุคลากร: กฎแหงวิญูชน เชน การนั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงกอนทํางาน/การสวด
มนตกอนทํางาน/การละหมาดตรงเวลา โดยถือเปนหนาที่ที่ทุกคนตองทํา ตองมุงเนนการฝกสติอยางมีวินัย
5) ขอใหเครือขายองคกรศาสนา มีการพัฒนาและนําเสนอโมเดลตนแบบของเครือขายศาสนาสู
โมเดลชาติ เพื่อใหแกปญหาความไมสงบสุขและปญหาสังคมดวยศาสนวิถี:ชีวิตติดธรรม
6) ขอใหหนวยงานตาง ๆ ไดมีการสรางคานิยม อัตลักษณและวัฒนธรรมขององคกรผานคุณธรรม
วินัย มุงสูการมีวินัยตอองคกร โดยการปฏิบัติตามกฎกติกา และจรรยาวิชาชีพขององคกร พรอมทั้งเคารพ
และปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ หรือขอตกลงขององคกร
7) ขอใหหนวยงานตาง ๆ ไดมีการฝกอบรมคนในองคกรใหมีคุณธรรมวินัยดวยสัมมาสติอันสงผล
ใหมีสัมมาธรรม โดยใชหลักสูตรอบรมที่เขาใจหลักศาสนวิถี เชน ศาสนิกสัมพันธ/การศึกษาดูงาน เปนตน
5. ขอเสนอเชิงนโยบายในเครือขายองคกรการศึกษา
1) ขอใหเครือขายองคกรการศึกษา มีการสงเสริมสนับสนุนวินัยดานการจัดการขยะโดยบูรณาการ
เชื่อมโยงกับ ทุ กภาคสวน ทั้งทอ งถิ่น ชุมชน สถานศึกษา และหนวยงานระดับ นโยบาย เพื่อใหเกิดการ
ทํางานอยางเปนระบบรวมกัน ดังนี้
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 สถาบั น การศึ ก ษาสนั บ สนุ น องคค วามรูก ารจั ด การขยะ โดยเป น เครื อ ข า ยร วมกั บ ชุ ม ชน
ดําเนินการใหเกิดกิจกรรมดานการจัดการขยะ และนํารายไดบางสวนไปเปนทุนพัฒนาชุมชน
พรอมทั้งสงเสริมใหเกิดนักวิจัยจากชุมชน
 สรางการตระหนักรูและจิตสํานึกใหเด็ก เยาวชน และชุมชน ขยายผลดําเนินงาน ใหเกิดรายได
เกิดการออม เกิดสภาพแวดลอมที่ดี สามารถพัฒนาเปนแหลงเรียนรูศึกษาดูงานชุมชนตนแบบ
ได และมีการขยายผลออกไปยังพื้นที่อื่น ๆ
2) ขอใหกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (อว.)
และสถาบั นการศึกษาที่สังกัดกระทรวงตาง ๆ สงเสริม ใหมีการสร างหลักสูต ร การฝก อบรม วิ จัย และ
พัฒ นา เกี่ย วกั บ การเสริมสรางวินั ยให กับ ผูเรียนในดานการจัดการขยะ ด านวิ นั ย จราจร ดา นวินั ยทาง
การเงิน ดานวินัยการใชสื่อออนไลน และวินัยอื่นที่เปนปญหาของสังคมไทยตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
3) ขอใหเครือ ขา ยองคก รการศึกษา ไดมีการจัดการ ควบคุม การใชสื่ อออนไลนดานลบ และ
สงเสริมการใชสื่อออนไลนดานบวกสําหรับเด็กและเยาวชน ดังนี้
 สงเสริมใหใชสื่อออนไลนในสถานศึกษาใหถูกที่ถูกเวลา เชน ใชเพื่อกําหนดการเรียนการสอน
ใช เพื่ อ สืบ ค น ข อ มูล ใช ในการส งการบ า น ใช ในการทํ าข อ สอบ ด วยการกํ า หนดข อตกลง
ขอบเขตในการใชงานภายในสถานศึกษา
 รวมกับผูปกครองในการดูแล ควบคุมการใชสื่อออนไลนของผูเรียนเมื่ออยูที่บาน ใหมีวินัยใน
การใชสื่อออนไลนไมใหเด็กติดมือถือไมรูจักแบงเวลา และที่สําคัญผูปกครองตองมีพฤติกรรม
ในการเปนแบบอยางที่ดีในการสื่อออนไลนใหกับผูเรียนดวย
4) ขอให เครือ ข า ยองค ก รการศึ ก ษา และหน ว ยงานที่ เกี่ ย วข อ ง ร ว มกํ า หนดมาตรการที่ มี
ประสิทธิภาพเพื่อแกปญหาการขาดวินัยทางการเงินและการขาดจิตสํานึกในการชําระหนี้ของกองทุนเงิน
ใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
5) ขอใหเครือขายองคกรการศึกษา รณรงคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไมดี และสงเสริมการมีวินัยที่
ดีใหกับนักเรียน นิสิต นักศึกษาอยางตอเนื่อง โดยการเปดพื้นที่โชวความดี ใหคนดีไดมีที่ยืนในสังคม และ
กําหนดใหมีวันเชิดชูเกียรติ “บุคคลผูทําความดี” ใหกับครู อาจารย นักเรียน และนักศึกษาที่เปนตน แบบ
ความดีในสถานศึกษา ดวยการมอบรางวัลและใบประกาศเปนประจําทุกป
6) ขอใหครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาเป นตนแบบดานวินั ย และเปน แบบอยางที่ ดี
ใหกับผูเรียน
7) ขอใหกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (อว.)
และสถาบั นการศึก ษาที่ สังกัด กระทรวงต าง ๆ กํ าหนด กฎ ระเบี ย บ ที่ ชั ด เจนในการเลื่ อนวิ ทยฐานะ
ตํา แหน งทางวิ ช าการ หรือ ระดั บ ของครู อาจารย ให มี ห ลั ก เกณฑ ด า นการมี ระเบี ย บวิ นั ย คุ ณ ธรรม
จริยธรรม การทําประโยชนเพื่อสวนรวม และการไมเคยถูกตั้งกรรมการสอบสวนเปนหลักเกณฑที่สําคัญใน
การพิจารณารวมดวย
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8) ขอให เครื อ ขา ยองค ก รการศึก ษา ส งเสริม ให มี ก ารบู รณาการการทํ า งานของหน ว ยงานที่
เกี่ยวของดานการศึกษาทั้งระบบ เกิดการสรางสถานศึกษาคุณธรรม และการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม
เพิ่มมากขึ้น
9) ขอใหกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (อว.)
และสถาบันการศึกษาที่สังกัดกระทรวงตาง ๆ และสถาบันการศึกษาที่ผลิตครู ไดมีการกําหนดหลักสูตร
การเสริมสรางวินัยอยางเขมขนใหกับนักศึกษาที่เรียนดานศึกษาศาสตร และครุศาสตร เพื่อเตรียมความ
พรอมดานการมีวินัยใหกับผูที่จะไปเปนครูในอนาคต
10) ขอใหองคกรที่เกี่ยวของกับการประเมินหนวยงานดานการศึกษา ไดมีการพิ จารณาผลการ
ดําเนินงานดานคุณธรรมจริยธรรม และการทําความดีเพื่อสังคมของครู อาจารย และผูเรียน ควบคูไปกับ
การประเมินดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน โดยกําหนดเพิ่มเปนตัวชี้วัดที่สําคัญของสถานศึกษา
11) ขอใหกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (อว.)
และสถาบันการศึกษาที่สังกัดกระทรวงตาง ๆ รวมกันผลักดันใหหนวยงานที่รับบัณฑิตทุกอาชีพเขาทํางาน
ตอ งมี ก ารพิ จารณาคุณ สมบั ติในการรับ พนั ก งานด วยการคัดเลื อ กคนที่ มี ความดี มีคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
ประกอบดวย
12) ขอใหสถาบันการศึก ษา สนับ สนุนใหพิธีมอบใบประกาศนีย บัต รและปริญ ญาบั ตรแกผูจ บ
การศึกษาในทุกระดับ กําหนดใหผูที่มีคะแนนคุณธรรมความดีและไดเกียรตินิยมไดรับมอบเปนลําดับแรก
(เกงและดี) และมอบใหกับผูที่ไดเกียรตินิยมเปนลําดับถัดไป
6. ขอเสนอเชิงนโยบายในเครือขายองคกรสื่อมวลชน
1) ขอใหเครือขายองคกรสื่อมวลชน มีการขับเคลื่อนงานตามบทบาทหนาที่ของตนเอง โดยนอม
นํ า หลัก คุ ณ ธรรมไปสู ก ารปฏิ บั ติ ที่ เหมาะสม และมี ก ารกํ า กั บ ควบคุ ม ดู แ ลกั น เองภายในเครื อ ข า ย
สื่อมวลชนรวมทั้งสงเสริมการใชกลไกขององคกรสื่อและการบังคับใชกฎหมายอยางเขมขนและจริงจังใน
การควบคุมกํากับดูแลสื่อ
2) ขอใหเครือขายองคกรสื่อมวลชน สงเสริม ประชาสัมพันธ และรณรงคโดยใชสื่อรูปแบบตาง ๆ
ใหคนในองคกรมีวินัยในการมีปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ขอปฏิบัติ และขอบังคับอยางเครงครัด ทั้ง
วินัย ด านการจัด การขยะ วินัย จราจร วินัย การออม วินั ย การใชสื่ อ ออนไลน และวิ นั ย อื่ น ที่ สําคั ญ ของ
สังคมไทย
3) ขอให ศู น ย คุ ณ ธรรม (องค ก ารมหาชน) รว มกั บ กองทุ น สื่ อ สื่ อ มวลชนกระแสหลั ก กรม
ประชาสัมพันธ เปนองคกรหลักดําเนินการประสานเชื่อมโยงเครือขายองคกรสื่อมวลชนทุกรูปแบบเพื่ อ
สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดกลไกทางสังคม โดยเฉพาะการลงโทษโดยสังคม (Social Sanctions) ในการ
ตรวจสอบและกํากับดูแลสื่อประเภทตาง ๆ
4) ขอใหเครือขายองคกรสื่อมวลชน รวมกันปองกันและแกปญหาการสื่อสารที่สรางความเกลียดชัง
(Hate Speech) โดยมีการสงเสริมสรางการเรียนรูและรณรงคใหประชาชนเกิดความรูความเขาใจดานการ
รูเทาทันสื่ อสารสนเทศและดิจิทัล รวมทั้งการรณรงคสรางจิตสํานึก และความรับผิด ชอบสําหรับ ผูที่ใช
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Social Media ในการนําขาวสารมาถายทอดตอสาธารณะ เชน ใหมี การระบุชื่อผูสง และแหลงที่มาของ
ขาวและมีกลไกที่สามารถตรวจสอบสื่อโดยเฉพาะสื่อออนไลนที่ขาดความรับผิดชอบ และละเมิดผูอื่น
5) ขอใหเครือขายองคกรสื่อมวลชน สงเสริมการใชสื่อสารสนเทศและดิจิทัลในการนําเสนอขอมูล
การขับเคลื่อนคุณธรรมที่เราใจและสามารถปลุกพลังบวกในแตละกลุมเปาหมาย เพื่อใหเกิดกระแสและ
จิตสํ านึก ของประชาชนในการพัฒ นาคุณ ธรรมรวมกัน รวมทั้งใหรวมกั นจัด เก็ บ และรวบรวมขอมู ลการ
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่สะทอนการมีคุณธรรมอยางเปนระบบ เพื่อพัฒนาเปนตัวชี้วัดของสังคม
6) ขอใหเครือขายองคกรสื่อมวลชน รวมกันพัฒนาและสรางกลไกการเฝาระวังและตรวจสอบขาว
และขอมู ลขาวที่นําเสนอวาเปนความจริงหรือไมกอนนําเสนอออกไปในวงกว าง เพื่ อชวยหยุ ดขาวลวง
(Fake News)
7. ขอเสนอเชิงนโยบายในภาพรวมของสังคมไทย
1) ขอใหรัฐบาล ไดมีการสงเสริมและสนับสนุนให 6 เครือขายทางสังคม ไดแก องค กรภาครัฐ
องคกรภาคธุรกิจ/เอกชน องคกรศาสนา ภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว และเด็กและเยาวชน องคกร
การศึกษา และองคกรสื่อมวลชน ใหสามารถขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
สอดคลองตามนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของดานคุณธรรม ประกอบดวย ยุ ทธศาสตร
ชาติ 20 ป (พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผน
แมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) และแผนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปรามปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)
2) ขอใหรัฐบาล มีระบบการติดตามประเมินผล และกําหนดใหการสงเสริมคุณธรรมดานวินัยเปน
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด รวมทั้งกรุงเทพมหานคร โดยใหมีการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรเพื่อการบูรณาการคุณธรรมระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร เพื่อบริหารจัดการ และ
ติดตามประเมิน ผล ตลอดจนเพิ่ มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะอนุ กรรมการสงเสริมคุณ ธรรม
จังหวัดใหสามารถเปนกลไกระดับพื้นที่ที่สงเสริมคุณธรรมไดอยางเหมาะสม และสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
3) ขอใหรัฐบาล กํ าหนดมาตรการสงเสริมคุณ ธรรมดานวินัยการจัดการขยะแบบบู รณาการที่
เขมขนในทุกภาคสวนของสังคม โดยสงเสริมใหมีการลดปริมาณขยะ มี การคัดแยกและนํ าขยะมูลฝอย
กลับมาใชประโยชนใหมากที่สุด โดยเริ่มจากระดับครัวเรือน แลวขยายออกไปสูชุมชน และองคกรตาง ๆ
อันจะสงผลใหปริมาณขยะมูลฝอยลดลงในภาพรวมของประเทศ อีกทั้งยังเปนการใชทรัพยากรที่ มีอยูให
คุมคาและเกิดประโยชนมากที่สุด
4) ขอใหรัฐบาล กระทรวงวัฒนธรรม และหนวยงานที่เกี่ยวของรวมกันสนับสนุน และผลักดันใหมี
ชุมชนคุณธรรม องคกรคุณธรรม อําเภอคุณธรรม และจังหวัดคุณธรรม ตามเกณฑที่คณะกรรมการสงเสริม
คุณธรรมแหงชาติกําหนดใหมากขึ้น
5) ขอใหรัฐบาล มีการสงเสริมแผนพัฒ นาทรัพ ยากรแหงชาติ ในภาคธุรกิจ และสนับ สนุ น การ
ขับเคลื่อนงานของศูนยสงเสริมธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อสนับสนุนใหภาคธุรกิจไดมีการขับเคลื่อนคุณธรรมที่
มากขึ้น เกิดความรับผิดชอบตอสังคม และลดการใชทรัพยากรที่สรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
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6) ขอให รัฐบาล กํ าหนดใหก ารสรางวินัย ของคนในชาติ ในเรื่ อ ง “วินั ย การจั ดการขยะ” และ
“วินัยจราจร” เปนวาระแหงชาติ ที่ทุกหนวยงานตองใหความสําคัญ และมีมาตรการในการดําเนินการเพื่อ
เสริมสรางวินัยในเรื่องดังกลาวใหเปนจิตสํานึก และวิถีปฏิบัติที่ดีของคนในชาติ
7) ขอใหรัฐบาล มีการกําหนดนโยบายการพัฒนาคนดานจิตใจ สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนา
คุณคาทางจิตใจแกคนในสังคม นําศาสนวิถีมาเปนหัวใจในการพลิกแผนดิน มุงเนนการทําใหศาสนาเขาไป
อยูในวิถีชีวิต และตองสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในแตละกระทรวงไดรับการอบรมและพัฒนาจิตใจ
8) รัฐบาลตองพัฒนาประเทศชาติสูความรมเย็น สังคมเปนสุข ผูคนจิตใจเขมแข็ง มีวินัย ใจซื่อตรง
แก ป ญ หาทุ จริ ต และสรา งจิต อาสาเพื่ อสังคม และมุ งสงเสริมให ผูคนในสังคมเคารพกฎหมาย เทิ ด ทู น
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
9) ขอใหรัฐบาล ไดมีการประเมินและทบทวนการจัดสรรงบประมาณดานการสงเสริมคุณธรรม
ใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของอยางเพียงพอ
10) ขอให รัฐบาล ส งเสริม และสนั บ สนุ นให ห น วยงานระดั บ นโยบายนํ า แนวทางศาสนวิถีไป
เผยแพร และปฏิบัติจนเกิดรูปธรรม
11) ขอใหหนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคีเครือขายทุกภาคสวนที่
เกี่ ยวข องรวมมือกัน หาแนวทางยกระดับ คา ดัช นี การรับ รูก ารทุจ ริต (Corruption Perception Index:
CPI) และรวมกั นปฏิ บั ติ ตามแนวทางอย างมีวินั ย ใหค าคะแนน CPI เท ากั บ หรื อ มากกว า 50 คะแนน
ภายในป 2564 เพื่อใหบรรลุตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ.2560-2564)
12) ขอให รัฐบาล สง เสริม และสนั บ สนุน ให ห น วยงานที่ เกี่ ย วขอ งมี ก ารบู รณาการการทํ างาน
ร ว มกั น อย า งเป น ระบบ เพื่ อ ส ง เสริม บทบาทของสถาบั น ครอบครั ว ให ส ามารถทํ า หน า ที่ ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ เพราะครอบครัวถือเปนหนวยยอยของสังคมที่มีความสําคัญ และเปน พื้น ฐานแรกในการ
พัฒนาคุณภาพคนตลอดชวงชีวิต หากครอบครัวมีการอบรมเลี้ยงดูเด็กที่ดีก็จะทําใหเด็กเกิดการหลอหลอม
บุคลิกภาพและพฤติกรรมที่พึงประสงค มีวินัยในตนเอง และไดรับการปลูกฝงดานคุณธรรมจริยธรรม ทํา
ใหเด็กสามารถปฏิบัติตามการอบรมสั่งสอน นําไปสูการเรียนรูการมีวินัยในตนเองตอไปไดอยางถูกตอง
13) ขอให รัฐ บาล นํ า มติ ข องสมั ช ชาคุ ณ ธรรมไปสู ก ารขั บ เคลื่ อนงานอย างต อ เนื่ อ งและเป น
รูปธรรมรวมถึงการกําหนดตัวชี้วัดที่เปนการวัดผลสําเร็จของการขับเคลื่อนคุณธรรม และใหมีการรายงาน
ผลการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมทั้งในเวทีระดับภูมิภาคและระดับชาติครั้งตอไป

